Persoonlijke gegevens

 Man  Vrouw

Geboortenaam

Voorletters

Adres

Geboortedatum

Postcode / Woonplaats
Telefoon
Opleidingsniveau

E-mail
 Basisonderwijs  MAVO - HAVO  VWO MBO  HBO  WO

 Man  Vrouw
Geboortenaam

Voorletters

Adres

Geboortedatum

Postcode / Woonplaats
Telefoon
Opleidingsniveau

E-mail

 Basisonderwijs  MAVO - HAVO  VWO  MBO  HBO  WO

Gezinssituatie
 Gehuwd

 met huwelijkse voorwaarden

 Geregistreerd
partnerschap

 met partnerschapsvoorwaarden

 Samenwonend

 met samenlevingscontract

 Alleenstaand

Kinderen
Naam

Geboortedatum

Ouders

Vermogen
Bezittingen

Bedrag

Schulden

Spaargeld

Leningen

Beleggingen

Creditcards

2 woning

Studieschuld DUO

Schenking

Anders

e

Wat spaart u
gemiddeld per maand?

Bedrag

Huidige woonlasten
Huidige woonlasten per maand?
Wat is de maximale nieuwe maandelijkse
woonlast
Hoeveel spaargeld wenst u te investeren?

Risico bereidheid
Is het huidige inkomen toereikend voor uw
levensstijl?






Ja, het inkomen is ruim voldoende, ik spaar flink
Ja, het inkomen is voldoende, ik hou wat over
Het inkomen is voldoende, maar hou niets over
Nee, het inkomen is onvoldoende

Bent u bereid uw uitgavenpatroon te
verlagen in geval van financiële
tegenvallers? Ziekte, werkloosheid,
overlijden.






Ja, ik ben bereid mijn huis te verkopen
Ja, ik ben bereid mijn levensstijl enigszins aan te passen
Nee, ik wil dit risico zoveel mogelijk beperken
Nee, ik ben niet bereid dit risico te lopen

Bent u bekend met hypotheekvormen als
annuïteitenhypotheek, lineair en aflosvrij?






Ja, ik ben hiermee goed bekend
Ja, ik ben op hoofdlijnen bekend
Nee, ik ben hier niet mee bekend
Nee, ik ben niet bereid dit risico te lopen

Als u kunt kiezen uit de volgende opties,
hoe lang wilt u dan de rente van uw
hypotheek vastzetten?






Variabele rente
Een vaste rente tussen de 1 en 3 jaar
Een vaste rente tussen de 5 en 10 jaar
Een vaste rente tussen de 12 en 30 jaar

Wat is uw voorkeur met betrekking tot het
aflossen van uw hypotheek bij
pensionering?






dan moet de hypotheek volledig zijn afgelost
dan moet de hypotheek gedeeltelijk zijn afgelost
ik wil ook dan in de woning kunnen blijven wonen
het liefst los ik de hypotheek helemaal niet af

Wat is uw voorkeur met betrekking tot het
aflossen van uw hypotheek bij overlijden?






dan moet de hypotheek volledig zijn afgelost
dan moet de hypotheek gedeeltelijk zijn afgelost
ik wil ook dan in de woning kunnen blijven wonen
het liefst los ik de hypotheek helemaal niet af

Overige zaken omtrent risico waar rekening
mee gehouden moet worden?

