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Samen voor de klant
Het intermediair & Interbank
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1. Persoonlijke lening: vormen en voorwaarden

U kunt bij Interbank kiezen voor een persoonlijke lening met een looptijd die aansluit bij de levensduur van het bestedingsdoel van 
uw klant. Met een persoonlijke lening leent uw klant een vast bedrag voor een vaste periode tegen een vast maandbedrag en een 
vaste rente. Zo weet uw klant altijd waar hij aan toe is. 

De rente van een persoonlijke lening hangt af van de persoonlijke situatie van uw klant én van de hoogte van het geleende bedrag. 
Afhankelijk	van	de	kredietvorm	kan	uw	klant	extra	aflossen,	zonder	bijkomende	kosten.	Bij	een	extra	aflossing	wordt	de	looptijd	van	
de lening korter. Het maandbedrag blijft gelijk.

3

Persoonlijke  
lening

Persoonlijke lening 
zelfstandigen

Beter Wonen 
Financiering

Kredietvorm Standaard blanco  
persoonlijke lening

Standaard blanco  
persoonlijke lening voor 
zelfstandig ondernemers

Blanco persoonlijke lening 
voor eigen-woningbezitters 
voor woningverbetering

Minimaal 
kredietbedrag

€ 10.000 € 10.000 € 15.000

Maximaal 
kredietbedrag 
in	profiel

A: € 75.000
B: € 75.000
C: € 65.000
D: € 50.000
E: € 40.000

A: € 75.000
B: € 75.000
C: € 65.000
D: € 50.000
E: € 40.000

A: € 75.000
B: € 75.000

Minimale leeftijd 21 jaar 21 jaar 21 jaar

Maximale leeftijd bij 
aanvang krediet

74 jaar 74 jaar 64 jaar

Maximale leeftijd bij 
beëindiging krediet

74 jaar 74 jaar 74 jaar

Looptijd 6 tot en met  
120 maanden

6 tot en met  
120 maanden

121 tot en met  
180 maanden

Bijzonderheden Inlossen zonder extra 
kosten

Inlossen zonder extra 
kosten + verplichting 
ondertekening 
Verklaring bestedingsdoel

- Kosten voor 
vervroegd inlossen 

- Kredietbedrag moet 
volledig bestemd zijn 
voor woning verbetering + 
verplichte ondertekening 
Verklaring bestedingsdoel
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2. Basisvoorwaarden

Uw klant moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen. Uw klant:
• woont in Nederland.
• werkt in Nederland en draagt volgens Nederlandse wetgeving (belasting en) premies af.
• heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning1.
• heeft een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart).
• heeft een Nederlandse bankrekening met inkomsten en uitgaven bij een bank die aangesloten is bij  

Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI).
• bevindt	zich	niet	in	een	financieel	kwetsbare	situatie2.

Let op: is er sprake van 2 aanvragers die partners van elkaar zijn? Dan moeten beide aanvragers aan de voorwaarden voldoen.

2.1 Is uw klant gehuwd of samenwonend?
Als	uw	klant	gehuwd	of	samenwonend	is,	dan	moeten	beide	partners	de	overeenkomst	tekenen	waarmee	het	krediet	wordt
aangegaan. Dit geldt ook als uw klant een geregistreerd partnerschap heeft.

2.2 Heeft uw klant niet de Nederlandse nationaliteit?
Als	uw	klant	niet	de	Nederlandse	nationaliteit	heeft,	dan	nemen	wij	het	inkomen	mee	onder	de	volgende	voorwaarden.	Uw	klant:
• heeft de afgelopen 3 jaar onafgebroken gewerkt in Nederland én
• heeft een koop-/huurwoning óf 36 maanden BKR-ervaring zonder negatieve registraties (al dan niet hersteld).

Als	uw	klant	niet	de	Nederlandse	nationaliteit	heeft,	dan	nemen	wij	het	inkomen	mee	als	uw	klant	voldoet	aan	de	hierboven
beschreven voorwaarden én aan één van de volgende aanvullende voorwaarden. Uw klant:
• heeft een verblijfsvergunning (type III (bepaalde tijd asiel) wordt niet geaccepteerd)
• heeft een verblijfsvergunning die nog minimaal een half jaar geldig is na beëindiging van de lening óf 
• is gehuwd met een persoon die de Nederlandse nationaliteit of een permanente verblijfsvergunning heeft én een  

dienstverband voor onbepaalde tijd heeft.

2.3 Klantgegevens: niet ouder dan 60 dagen en met toestemming van klant
Bij de behandeling van kredietaanvragen komt het wel eens voor dat de ingevulde klantgegevens niet actueel zijn. Alleen als de 
klantgegevens	(zoals	inkomsten	en	lasten)	wél	actueel	zijn,	kunnen	we	een	juiste	terugkoppeling	geven.	Bij	Interbank	geldt	de	regel	
dat klantgegevens - die gebruikt worden voor een kredietaanvraag - niet ouder mogen zijn dan 60 dagen. Ook is het van belang dat 
een kredietaanvraag altijd in recente opdracht van de klant moet zijn.

3. Berekening maximaal kredietbedrag

Het bedrag dat uw klant maximaal kan lenen wordt bepaald door:
1. het verantwoord kredietmaximum (VKM)
2.	 specifieke	beperkingen	(zoals	het	klantprofiel)	en	het	obligo
3. de verhouding tussen inkomsten en uitgaven

1 Personen uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) mogen vrij verblijven en werken in Nederland en zijn niet verplicht een 
verblijfsvergunning te laten zien. Wij verwijzen hiervoor naar www.rijksoverheid.nl.

2 Een klant is (potentieel) kwetsbaar als signalen - afzonderlijk of in combinatie met elkaar - wijzen op een verhoging van de kans op toekomstige 
achterstand	en/of	een	onverantwoorde	financiële	situatie.
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3.1 Verantwoord kredietmaximum
Het	verantwoord	kredietmaximum	is	het	bedrag	dat	uw	klant	maximaal	kan	lenen	op	basis	van	zijn	of	haar	afloscapaciteit.	

Afloscapaciteit
De	inkomsten	min	de	uitgaven	geven	de	afloscapaciteit	weer.	Dus:
Afloscapaciteit = netto inkomen - woonlast - naastlopende verplichtingen - levensonderhoud
Kosten levensonderhoud = leennorm + surplus woning bezit + surplus auto 
Leennorm = Basisnorm + opslag % (netto inkomen - minimum inkomen)

Verantwoord kredietmaximum
De	afloscapaciteit	van	de	klant	moet	minimaal	voldoende	zijn	om	de	maandtermijn	te	kunnen	betalen	met	een	minimum	 
van	2%	van	het	gevraagde	kredietbedrag.	Het	verantwoord	kredietmaximum	wordt	berekend	door	de	afloscapaciteit	te	
vermenigvuldigen met factor 50. Dus:
Verantwoord kredietmaximum	=	afloscapaciteit	x	factor	50

Verruimd verantwoord kredietmaximum
Bij de aanvraag van een nieuwe persoonlijke lening waarbij de werkelijke maandlast lager ligt dan 2% van het  
kredietbedrag,	mag	onder	bepaalde	voorwaarden	van	de	2%-norm	worden	afgeweken	en	dus	worden	verruimd.

Als	uw	klant	een	minimale	financieringsbehoefte	heeft	van	€	15.000	en	in	klantprofiel	A	of	B	valt,	dan	kan	het	verruimd	 
VKM	worden	toegepast,	zoals	in	de	tabel	hieronder	staat	aangegeven.	(Let op: dit geldt niet voor klanten die een persoonlijke 
lening voor zelfstandig ondernemers aanvragen.)

3.2	 Specifieke	beperkingen	maximaal	te	lenen	bedrag

3.3 De verhouding tussen inkomsten en uitgaven 
Er moet altijd rekening worden gehouden met: 
• alle reële structurele inkomsten en uitgaven én 
• alle voorzienbare veranderingen in de klantomstandigheden tijdens de looptijd die impact hebben op de  

financiële	situatie	van	de	klant	(zoals	het	pensioen).

Looptijd vanaf Variant en factor Leeftijd klant

73 t/m 83 maanden variant 1: factor 55 tot 67 jaar

84 t/m 95 maanden variant 2: factor 60 tot 66 jaar

96 t/m 120 maanden variant 3: factor 65 tot 65 jaar

Aanleiding Omschrijving Maximaal kredietbedrag

Obligo binnen CA CF NL Blanco krediet € 75.000

Hoogte kredietbedrag Verhouding tussen 
specifieke	inkomsten	 
en uitgaven 

(65% van het netto-inkomen 
-/- woonlast -/- lasten lopende 
leningen) x gebruikte factor
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3.3.1  Inkomen uit dienstverband
Het inkomen van uw klant wordt meegenomen als uw klant in Nederland werkt en loonbelasting en sociale premies  
afdraagt	volgens	Nederlandse	wetgeving.	Ingehouden	bijtelling,	eigen	bijdrage	auto,	pensioenpremies	en	mogelijke	 
premies	die	op	de	loonstrook	staan	(waaronder	Whk-,	WGA-,	WIA-	en	ANW-premie),	worden	in	mindering	gebracht	 
op het maandinkomen. Brutopremies worden op het brutomaandinkomen in mindering gebracht en nettopremies  
worden op het netto-inkomen in mindering gebracht.

Heeft	uw	klant	naast	een	vast	basissalaris	maandelijks	ook	andere	structurele	inkomenscomponenten,	zoals	toeslagen,	 
13e	maand,	eindejaarsuitkering,	overwerk	of	provisie?	Dan	moet	de	bestendigheid	daarvan	aangetoond	worden.	 
(Let op: vakantiegeld en vergoedingen worden niet meegenomen.)

Type dienstverband Voorwaarden Budgetcalculatie Documenten

Vast dienstverband • Proeftijd is verstreken 100% • Loonstrook
• Bankafschrift 

Tijdelijk dienstverband

Uitzendcontract voor bepaalde 
tijd (Fase B / 3)

• Proeftijd is verstreken
• 3 jaar aaneengesloten 

arbeidsverleden 
(maximale 
onderbreking van  
3 maanden)

100% • Loonstrook
• UWV-overzicht of 

UWV jaaropgaven of 
intentieverklaring conform 
werkgeversverklaring NHG 
model (niet ouder dan 2 
maanden)

• Bankafschrift

Tijdelijk dienstverband

Uitzendcontract voor bepaalde 
tijd (Fase B / 3)

• Proeftijd is verstreken 70% • Loonstrook
• Bankafschrift

Flexibel dienstverband
(Fase	A	/	1,	2	en	
0-urencontract)

• Proeftijd is verstreken
• 3 jaar aaneengesloten 

arbeidsverleden 
(zonder onderbreking)

70% van het gemiddelde 
inkomen van de laatste 12 
maanden*

• Loonstrook
• UWV-overzicht of 

jaaropgaven
• Bankafschrift

Aanvullend 
inkomenscomponent Voorwaarden Budgetcalculatie Documenten

Vaste toeslagen Maandelijks 
hetzelfde bedrag

100% • Laatste 3 loonstroken
• Bankafschrift

13e maand / 
eindejaarsuitkering

Jaarlijkse uitkering 100% • Laatste loonstrook met uitkering
• Verklaringsformulier

Variabele toeslagen  Aanwezig op 
minimaal  
10 van de 12 
loonstroken

100% van het 
gemiddelde van de 
laatste 12 maanden

• Laatste	12	loonstroken,	of	 
de laatste loonstrook in combinatie met een 
werkgeversverklaring NHG model (niet ouder dan  
2 maanden) of 
de laatste loonstrook waarop de cumulatieve 
bedragen van de variabele inkomenscomponent 
staan vermeld in combinatie met de loonstrook 
van december van het voorgaande jaar. Van 
beide loonstroken wordt het gemiddelde inkomen 
berekend over dat jaar. Het laagste bedrag wordt 
meegenomen als variabel inkomenscomponent.

• Verklaringsformulier 
• Bankafschrift

Overwerk / provisie 75% van het 
gemiddelde van de 
laatste 12 maanden

* Gemiddeld inkomen in de laatste 12 maanden. (Is het inkomen op het moment van de aanvraag lager? Dan geldt het huidige inkomen.)
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3.3.2  Inkomen uit eigen onderneming
Is uw klant zelfstandig ondernemer? Dan wordt zijn inkomen voor 70% meegenomen tot de AOW-gerechtigde leeftijd. 
Voor de periode daarna is dit afhankelijk van de persoonlijke situatie van de klant.

3.3.3  Inkomen uit uitkering, pensioen en AOW
Als	uw	klant	tijdens	de	looptijd	van	de	lening	de	AOW-gerechtigde	leeftijd	bereikt,	wordt	de	inkomenssituatie	bij	pensionering
meegewogen in de beoordeling. Het toekomstig pensioeninkomen moet worden aangetoond met een overzicht uit
Mijnpensioenoverzicht.nl of een UPO.

Rechtsvorm Inkomensbepaling Voorwaarden Documenten*

Eenmanszaak (Brutojaarresultaat / 108 x 100)  
/ 12 = brutomaandinkomen

Het jaarresultaat wordt gebaseerd op 
het gemiddelde over de laatste 3 jaar. 
Als het resultaat in het laatste jaar 
lager	is,	dan	wordt	het	resultaat	van	
het laatste jaar gebruikt.

Positieve ratio’s jaarcijfers • Jaarcijfers over de laatste 
3 boekjaren óf IB-aangifte 
van de laatste 3 jaar in 
combinatie met de laatste  
2	definitieve	aanslagen

• 3 bankafschriften

Vof

Maatschap

BV (Brutojaarinkomen / 108 x* 100) 
/ 12 = brutomaandinkomen

Het jaarinkomen wordt gebaseerd op 
het gemiddelde over de laatste 3 jaar. 
Als het jaarinkomen in het laatste jaar 
lager	is,	dan	wordt	het	jaarinkomen	
van het laatste jaar gebruikt.

Positieve ratio’s jaarcijfers • Jaarcijfers over de laatste  
3	boekjaren,	indien	
inkomen DGA niet uit 
jaarcijfers	is	op	te	maken,	
geldt aanvullend de IB-
aangifte van de laatste 
3 jaar in combinatie met 
de	laatste	2	definitieve	
aanslagen

• 3 bankafschriften

Soort uitkering Voorwaarden Budgetcalculatie Documenten

WAO 100% Recente	uitkeringsspecificatie

WIA IVA 100% • Recente	uitkeringsspecificatie
• Documentatie waaruit IVA 

blijkt

WGA 70% Recente	uitkeringsspecificatie

Wajong 70% Recente	uitkeringsspecificatie

*Vanaf 1 mei moeten de voorlopige jaarcijfers en/of de IB-aangifte over het voorgaande jaar worden aangetoond. Vanaf 1 juli
moeten	de	jaarcijfers	van	het	voorgaande	jaar	definitief	zijn.	De	jaarcijfers	moeten	door	een	boekhouder/administratiekantoor	zijn
opgemaakt. Over de laatste 2 jaar moet een toelichting in de jaarcijfers zijn opgenomen.
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Soort uitkering Voorwaarden Budgetcalculatie Documenten

ANW Uitkering is voor de 
echtgeno(o)t(e)

100% Recente	inkomensspecificatie

AOW 100% Recente	inkomensspecificatie

Pensioen Nederlandse 
pensioeninstantie

100% Recente	inkomensspecificatie

Inkomen dat niet wordt meegenomen

Toelage levensloop Ziektewet via UWV Alimentatie

WWB-uitkering (Wet Werk en 
Bijstand)

WW-uitkering 
(Werkloosheidswet)

Huurinkomsten

Vergoedingen Seizoensgebonden WW Inkomen uit beleggingsdepot

Persoonsgebonden Budget 
(PGB)

Bovenwettelijke 
uitkeringen (extra 
uitkering bovenop WW)

Wachtgeld

WSW loonschaal A t/m D en 
loonschaal 0 (werken in de 
sociale werkvoorziening)

Bonus

3.3.4  Inkomen uit verzekering
Inkomen uit een lijfrente- en arbeidsongeschiktheidsverzekering mag voor 100% worden meegerekend als wordt voldaan aan 
de volgende 2 voorwaarden:
1. de verzekering wordt maandelijks uitgekeerd tijdens de looptijd van het krediet én
2. de uitkering blijft toereikend tijdens de looptijd van het krediet.

Dit moet aangetoond worden met de verzekeringspolis.

3.3.5  Inkomen uit vakantietoeslagen en overheidstoeslagen
Vakantietoeslagen	en	overheidstoeslagen	zoals	zorgtoeslag,	kinderbijslag	en	kindgebonden	budget	zijn	afhankelijk	van	de	
samenstelling van het gezin en het inkomenstype (loon/uitkering/AOW). Hiervoor hoeft u geen aanvullende documenten  
aan te leveren. Deze toeslagen worden automatisch verwerkt en bij het netto inkomen opgeteld. 

3.3.6  Inkomen dat niet wordt meegenomen
Als	de	leeftijd	van	uw	klant	de	voorwaarden	van	de	gekozen	kredietvorm	overschrijdt,	dan	wordt	zijn	inkomen	niet	meegenomen.	

3.3.7		 Heffingskorting
Heffingskorting	wordt	automatisch	meegenomen.	Voor	partners	die	geboren	zijn	vóór	1	januari	1963	en	minder	dan	€	500	
inkomen	hebben,	wordt	heffingskorting	meegenomen.	Er	wordt	dan	een	bedrag	van	€	240,67	meegenomen.	
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3.3.8  Pensioenpremie
Hoe	pensioenpremie	wordt	berekend,	is	afhankelijk	van	de	situatie	van	de	klant.	Bij	zelfstandigen	of	klanten	met	een	 
uitkering	gaan	we	uit	van	forfaitaire	pensioenpremie	van	8,55%.	In	de	tabel	hieronder	ziet	u	hoe	wij	omgaan	met	 
diverse pensioensituaties. 

Pensioensituatie per contractant Te hanteren pensioenpremie

Klant heeft premievrij pensioen  € 0

Klant betaalt zelf pensioenpremie Werkelijke last pensioenpremie (op te geven)

Pensioen van klant is onbekend of er is geen 
pensioenopbouw

Forfaitaire	pensioenpremie	=	8,55%	x	(bruto-inkomen	per	jaar	 
-/-  franchise (€ 13.533))/12

Zelfstandige of klant met uitkering Forfaitaire	pensioenpremie	=	8,55%	x	(bruto-inkomen	per	jaar	 
-/-  franchise (€ 13.533))/12

Klant heeft de AOW-gerechtigde leeftijd € 0

3.3.9  Autokosten
Autobezit of –gebruik bepaalt welke verzwaring van toepassing is op de leennorm. In de tabel hieronder ziet u welke  
autokosten relevant zijn voor de situatie van de klant.

Eigen auto Private Lease Auto van de zaak met 
privégebruik Te hanteren autokosten

Nee Nee Nee Geen additionele autokosten

Ja Nee Nee Surplus voor eigen auto

Nee Ja Nee Private-leasekosten minus surplus private lease

Ja Ja Nee Private-leasekosten minus surplus private lease

Nee Nee Ja Bijtelling minus eigen bijdrage verrekend in bruto/netto

Ja Nee Ja Bijtelling minus eigen bijdrage verrekend in bruto/netto

Nee Ja Ja Private-leasekosten minus surplus private lease + 
Bijtelling minus eigen bijdrage verrekend in bruto/netto

Ja Ja Ja Private-leasekosten minus surplus private lease + 
Bijtelling minus eigen bijdrage verrekend in bruto/netto

• Eigen	auto:	hoeveel	eigen	auto’s	uw	klant	heeft,	maakt	niets	uit	voor	het	bedrag	dat	u	als	additionele	kosten	
moet toevoegen.

• Private lease: het is belangrijk dat u weet hoeveel private-leaseauto’s uw klant heeft. Het negatieve surplus 
bedrag trekt u per auto af van de totale private-leasekosten. 

• Auto van de zaak met privégebruik: per contractant kan er sprake zijn van één auto van de zaak. Wordt deze 
privé	gebruikt,	dan	moet	uw	klant	de	bijtelling	opgeven.	Is	er	sprake	van	een	eigen	bijdrage,	dan	moet	uw	klant	
die altijd opgeven. Oók als hij de auto niet privé gebruikt.

9
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Soort uitgave Budgetcalculatie Documenten

Woonlasten koopwoning Vanaf een brutohypotheekbedrag van € 350 per  
maand mag de volgende forfaitaire aftrek in  
mindering worden gebracht:
• 10%	bij	een	inkomen	tot	1,5	keer	modaal3  
• 15%	bij	een	inkomen	vanaf	1,5	keer	modaal

De nettomaandlast mag na aftrek nooit minder  
zijn dan € 350.

Bij een hypothecaire brutomaandlast die lager is  
dan € 350 geldt:
• geen aftrek voorlopige teruggaaf
• reken met de werkelijke woonlast

Bankafschrift

Bij een variabele hypotheekrente of Euribor-rente 
rekenen wij met het laagste percentage van:
• de toetsrente óf
• de hypotheekrente die gelijk is aan de 

rentevastperiode van 15 jaar.

Bankafschrift,	eventueel	met	aanvullende	
documentatie over variabel deel

Woonlasten huurwoning Huurbedrag min eventuele huurtoeslag met een 
minimum bedrag van € 350

Bankafschrift

Woonlasten inwonend De werkelijke last met een minimum inkomen van 
30% van het netto inkomen. Gemaximeerd op € 
750 tenzij de werkelijke last hoger is.

Bankafschrift

Kinderalimentatie 100% • Bankafschrift (scheiding 6 maanden  
of langer geleden)

• Echtscheidingsconvenant en 
ouderschapsplan (scheiding korter  
dan 6 maanden geleden)

Partneralimentatie De	werkelijke	last	met	een	correctie	van	37,05% • Bankafschrift (scheiding 6 maanden  
of langer geleden)

• Echtscheidingsconvenant (scheiding 
korter dan 6 maanden geleden)

Levensonderhoud Leennorm volgens VFN Gedragscode (www.vfn.nl) 

Lopende leningen • Doorlopende kredietvormen: 2% van de 
kredietlimiet

• Aflopende	kredietvormen:	werkelijke	last
• Hypothecair krediet (HO) overige onroerende 

zaken. Standaard rekenen we met 5% 
toetsrente	(kredietsom	*	1,05/	looptijd).	Tenzij	
werkelijke lasten worden aangetoond. 

Bij HO bankafschrift

DUO-lening • Werkelijke last
• Indien de lening nog niet wordt afgelost:

-		0,65%	bij	leenstelsel	voor	1-7-2015,	of
-		0,35%	bij	leenstelsel	na	1-7-2015

• Bankafschrift
• DUO-overzicht als niet wordt afgelost

Niet BKR-geregistreerde private
lease-overeenkomst

Private-leasekosten minus surplus private lease. Bankafschrift of overeenkomst

Kinderopvang Wekelijke last min kinderopvangtoeslag. Bij een 
alleenstaande geldt een correctie van € 200. Bij  
een stel geldt € 212. 

Bankafschrift

Andere	financiële	verplichtingen,	zoals	
de	huur	van	een	garagebox,	een	
betalingsregeling met de Belasting dienst 
of een onderhandse lening

Werkelijke last Bankafschrift

3.3.10  Uitgaven

3 Het	1,5	x	bruto	modaal	inkomen	is	volgens	de	VFN-gedragscode.
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4. Toetsing aanvraag

Afhankelijk van de persoonlijke klantsituatie voert Interbank verschillende toetsingen uit en legt deze vast in het dossier. Afhankelijk 
van de uitslag wordt de aanvraag geaccepteerd of afgewezen of wordt er een alternatief geboden. 

4.1 Bureau Krediet Registratie (BKR)
Bij een aanvraag geldt dat uw klant wordt getoetst en geregistreerd bij het BKR. Bij de volgende toetsuitslagen wordt 
de aanvraag afgewezen:
• A-registratie of
• Code 1 tot en met 5-registratie of 
• RO-,	HY-,	SH-,	SK	en	ZO-registratie	

Aanvragen	met	negatieve	registraties	die	kans	maken	op	een	goedkeuring,	zijn:
• A-registratie met herstel
• A1-registratie met herstel
• Beëindigde A-registratie zonder herstel

4.2	 Klantprofiel
Wij	werken	met	een	vorm	van	Risk	Based	Pricing.	Daarbij	wordt	de	prijs	van	het	krediet	bepaald	door	het	klantprofiel.	
Wij	hebben	vijf	klantprofielen:	A	t/m	E,	waarbij	A	het	laagste	en	E	het	hoogste	risico	heeft.	We	bepalen	het	klantprofiel	aan	
de hand van een scorecard. 

5. Documenten

Om	het	beoordelingsproces	zo	snel	mogelijk	te	laten	verlopen,	vragen	wij	u	om	de	documenten	compleet	en	correct	aan	te	leveren.
Let op: zorg er altijd voor dat:
• de kopieën goed leesbaar zijn.
• er niets is doorgestreept in de documenten.
• u alle pagina’s meestuurt als het document uit meerdere pagina’s bestaat.
• u alle stukken als pdf-bestand aanlevert.
• de handtekening van uw klant op het contract gelijk is aan de handtekening op zijn of haar legitimatiebewijs.

5.1 Standaarddocumenten
We vragen in ieder geval om de volgende documenten:
• Een getekend contract en ESIC (uit de datum blijkt dat deze tijdig aan de klant is verstrekt)
• Een getekende betaalopdracht
• Een getekend verklaringsformulier bij kredietaanvraag waarop – indien van toepassing – het volgende wordt verklaard  

door de klant:
-  het bezit van een eigen auto
-  de aanschaf van een eigen auto
-  pensioenopbouw via de werkgever
-  een DUO-lening die nog niet is afgelost
-  maandelijkse reservering van de eindejaarsuitkering
-		maandelijkse	reservering	van	variabele	toeslagen,	overwerk	en/of	provisie.
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• Een inkomensbewijs:
-  loonstrook (niet ouder dan 2 maanden)
-		jaarcijfers	die	opgemaakt	zijn	door	een	boekhouder/administratiekantoor	over	de	laatste	3	boekjaren,	inclusief	
toelichting	over	de	laatste	2	en/of	IB-aangifte	over	de	laatste	3	jaar	in	combinatie	met	de	laatste	2	definitieve	 
aanslagen (vanaf 1 mei de voorlopige jaarcijfers en/of IB-aangifte van het voorgaande jaar en vanaf 1 juli de  
definitieve	jaarcijfers	van	het	voorgaande	jaar)

-		uitkeringsspecificatie	(niet	ouder	dan	2	maanden)	
-  verzekeringspolis 
-  pensioenbewijs (overzicht van Mijnpensioen.nl of een UPO)

• Een UWV-uitdraai van 3 jaar aaneengesloten arbeidsverleden als uw klant: 
-  niet de Nederlandse nationaliteit heeft.
-  een tijdelijk dienstverband heeft.
-		een	flexibel	dienstverband	heeft.

• Recente	bankafschriften	(niet	ouder	dan	2	maanden)	met	NAW-gegevens	en	begin-	en	eindsaldo,	over	een	periode	van	1	
maand waarop:
-  het salaris van de klant staat.
-  een betaling van de woonlasten te zien is.
-  de tegenrekening van uw klant vermeld staat.

• Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart)
• Een geldige verblijfsvergunning als uw klant geen nationaliteit heeft van een land binnen de Europese  

Economische Ruimte (EER)
• Echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan (indien van toepassing) in geval van een echtscheiding korter dan  

6 maanden geleden
• Bij een in te lossen lening:

-  doorlopend krediet: een recent overzicht (niet ouder dan 1 maand)
-		aflopend	krediet:	een	opgave	van	het	inlossaldo	of	een	recent	overzicht	(niet	ouder	dan	1	maand)

• De factuur bij uitbetaling naar de leverancier

In sommige gevallen kunnen we om aanvullende informatie en of documenten vragen. U krijgt hier van ons bericht over.

5.2 Aandachtspunten

Zorgplicht: klantbelang centraal
Zowel	voor	u	als	voor	ons	geldt	een	zorgplicht	voor	de	klant,	waarbij	we	het	klantbelang	centraal	stellen.	Om	te	voorkomen	dat
uw	klant	in	een	financieel	kwetsbare	situatie	terechtkomt	-	of	(nog)	kwetsbaarder	wordt	–	besteden	wij	bij	het	verlenen	van
krediet speciale aandacht aan (potentieel) kwetsbare klanten. Er is sprake van een (potentieel) kwetsbare klantsituatie als
signalen afzonderlijk of in combinatie met elkaar wijzen op een verhoging van de kans op toekomstige achterstand en/of een
onverantwoorde	financiële	situatie.	

Voorbeelden van signalen voor een kwetsbare klantsituatie zijn:
• meerdere storno’s
• flitskredieten
• betaalregelingen
• betalingen aan een incassobureau/gerechtsdeurwaarder
• handmatige betaling van de huur of hypotheek vanwege een achterstand
• een	bijzonder	uitgavenpatroon,	zoals	transacties	die	duiden	op	een	verslaving
• stapelgedrag BKR (waarbij de aanvrager meerdere opeenvolgende leningen heeft)
• een krediet bij de gemeentelijke kredietbank 
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Als	een	of	meer	van	deze	signalen	van	toepassing	zijn	op	uw	klant,	moet	u	hierover	met	uw	klant	in	gesprek	gaan	om	te
achterhalen	wat	de	oorzaak	is	en	om	vast	te	stellen	of	uw	klant	financieel	kwetsbaar	is.	Bent	u	ervan	overtuigd	dat	uw	klant	
niet	financieel	kwetsbaar	is?	Dan	ontvangen	wij	graag	een	toelichting	van	uw	klant	(eventueel	onderbouwd	met	documenten).		

Fraude
Financieel-economische	criminaliteit	is	een	breed	maatschappelijk	probleem,	dat	burgers,	ondernemingen	en	de	overheid	financieel
benadeelt. Beheersing van het frauderisico is daarom een belangrijk onderdeel van een integere en beheerste bedrijfsvoering. We
hebben	als	financieringsmaatschappij	samen	met	u	de	verantwoordelijkheid	om	fraude	te	helpen	voorkomen.

Als	blijkt	dat	een	klant	op	basis	van	verkeerde	informatie/gegevens	een	lening	heeft	gekregen,	dan	kan	dat	voor	veel	problemen
en	financiële	schade	zorgen.	Daarom	is	het	voor	u	én	voor	ons	belangrijk	dat	we	goed	letten	op	de	juistheid	van	de	informatie	en
documenten	die	uw	én	onze	klanten	aanleveren.	Door	in	de	pre-aanvraagfase	adequaat	te	reageren	op	aanwezige	risicosignalen,
voorkomen we dat fraudeurs met valse of vervalste gegevens een lening kunnen afsluiten. 

Ken uw klant
Een	belangrijk	onderdeel	van	het	voorkomen	van	fraude	en	beschermen	van	de	integriteit	van	financiële	ondernemingen	is	dat
we moeten weten wie onze klant is en dat we eventuele risico’s vroegtijdig herkennen. Op basis van de Wet ter voorkoming van
witwassen	en	financieren	van	terrorisme	(Wwft)	zijn	u	en	wij	er	zélf	verantwoordelijk	voor	om	hier	op	een	zorgvuldige	manier	
invulling aan te geven.  

Het	is	daarom	essentieel	dat	u	op	basis	van	betrouwbare	documenten	vaststelt	wie	de	klant	is	(identificeren),	controleert	of	de	klant
ook	daadwerkelijk	is	wie	hij	zegt	dat	hij	is	(verifiëren)	én	alert	bent	op	eventueel	aanwezige	risicosignalen.	Als	we	hier	beiden	onze
verantwoordelijkheid	in	nemen	en	het	klantonderzoek	zorgvuldig	uitvoeren,	kunnen	we	in	een	vroeg	stadium	pogingen	tot	fraude
en	bedreigingen	van	ons	financiële	systeem	herkennen	én	voorkomen.	
Samen staan we sterk!

Interbank-acceptatierichtlijnen
De	acceptatierichtlijnen	van	Interbank	gelden	voor	alle	(financieel)	adviseurs	uit	het	intermediairnetwerk	van	Interbank.
Deze richtlijnen zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld om de doelgroep inzicht te geven in 2 zaken:
1.  de vormen en voorwaarden van een persoonlijke lening bij Interbank.
2.  de manier waarop een aanvraag voor een persoonlijke lening bij Interbank wordt beoordeeld.

Mist u zaken in deze richtlijnen? Of zijn zaken niet correct weergegeven? Laat dit dan weten aan uw contactpersoon/
accountmanager.	Ook	als	er	sprake	is	van	een	situatie	die	niet	in	deze	richtlijnen	beschreven	staat,	vragen	wij	u	om	
deze aan ons voor te leggen.  

Vragen?
Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met uw accountmanager. Die helpt u graag verder.

Interbank is onderdeel van Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. (CA CF NL). Interbank staat bij de 
KvK ingeschreven onder nummer 330 30 520 en bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000062. 
Wijzigingen voorbehouden.


