I.v.m. de coronacrisis vragen wij extra informatie ten
behoeve van aanvragen voor zelfstandig ondernemers
Veel zelfstandigen ervaren de gevolgen van de coronacrisis. Daarom besteden we extra aandacht aan zelfstandig ondernemers die nu een
hypotheek aanvragen. Naast de benodigde documenten vragen wij u dit formulier, met extra vragen, ook in te vullen.

Wordt uw onderneming financieel getroffen door de coronacrisis?

nee

ja

Heeft u ja aangekruist? Beantwoord de onderstaande vijf vragen.
Heeft u nee aangekruist? Beargumenteer dit op pagina 2.

Op welke manier wordt uw onderneming getroffen door de coronacrisis?

Op welke manier bent u van plan hiermee om te gaan?

Hoe gaat dat financieel voor u uitpakken?

Steun van de overheid
Heeft u steun bij de overheid aangevraagd?

nee

ja

Heeft u ja aangekruist? Vertelt u dan over de inhoud en de status van de aanvraag:
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Inzicht in uw reserves om (verdere) tegenslagen op te vangen
Heeft u genoeg reserves om (verdere) tegenslagen op te vangen?

nee

ja

Heeft u ja aangekruist? Licht dat hier toe:

Heeft u nee aangekruist? Beargumenteer hieronder op welke gronden de coronacrisis geen gevolgen heeft voor
uw onderneming:

Gegevens onderneming
Naam onderneming
Naam ondernemer / klant
Ingevuld op datum:
Offertenummer (als dat bekend is)

Dit formulier maakt onderdeel uit van uw hypotheekaanvraag. Dit is niet vrijblijvend en dient als extra informatie benodigd voor het
verantwoord samenstellen van uw renteaanbod.
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