
1e Aanvrager

Geboortenaam

Adres

Postcode / Woonplaats

E-mail

Telefoonnummer

Opleidingsniveau

Gezinssituatie

Kinderen

Geregistreerd Partnerschap

Inventarisatieformulier

Vwo

Eerder huwelijk Partneralimentatie

2e Aanvrager

Geboortenaam

Adres

Postcode / Woonplaats

E-mail

Telefoonnummer

Opleidingsniveau Vwo

Man Vrouw

Naam kind

Voorletters

Basis

Gehuwd

Samenwonend

Alleenstaand

met huwelijkse voorwaarden

met partnerschaps voorwaarden

met samenlevingscontract

Geboortedatum

Mobiel

Geboortedatum

Mavo
Havo MBO HBO WO

Datum scheiding Kinderalimentatie

1e aanvrager

2e aanvrager

Basis

Geboortedatum

Mobiel
Mavo
Havo MBO HBO WO

Voorletters

Man Vrouw



Bruto

Bruto

Ja Nee

Electriciteitsverbruik

Kwh

m3

Gas verbruik

Spouwmuur

Vloerisolatie

Dakisolatie

Netto

Netto

Woonlasten

Huidige woonlast?

Maximale maandlast?

Hoeveel spaargeld wil je investeren?

A     B     C     D     E     F     G

Heb je een elektrische auto of plannen hiervoor? 

Huidige woning Nieuwe woning

Heeft deze woning zonnepanelen?

Heeft deze woning isolatie?

Engergie

A     B     C     D     E     F     G

Electriciteitsverbruik

Kwh

m3

Gas verbruik

Ja Nee

Heeft deze woning zonnepanelen?

Ja Nee

Schade verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering
Inboedelverzekering
Opstal / Brand verzekering
Rechtsbijstandsverzekering
Doorlopende Reisverzekering
Auto verzekering

Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee

Ja Nee
Ja Nee



Vermogen

Wat spaar je gemiddeld per maand?

Betaalrekeningen

Rekeningnummer Saldo Doel

Inleg p.m.

Studieschuld

Bezittingen

Spaargeld

Beleggingen

2e woning

Schenking

Schulden

Leningen

Creditcards

Private Lease

Spaarrekeningen

Saldo

Inleg p.m.

Rekeningen kinderen

Saldo

Inleg p.m.

Beleggingen

Saldo

Rekeningnummer Doel

Naam kind Doel

Naam bank Doel



Is het huidige inkomen voldoende voor je levensstijl?

Ben je bereid je uitgavenpatroon te verlagen in geval van financiële tegenvallers, zoals ziekte,
werkloosheid of overlijden?

Ben je bekend met hypotheekvormen als annuïteitenhypotheek, lineair en aflosvrij?

Als je kunt kiezen uit de volgende opties, hoe lang wil je dan de rente van je hypotheek vastzetten?

Wat is je voorkeur met betrekking tot het aflossen van je hypotheek (voor pensionering)?

Dan moet de hypotheek volledig zijn afgelost.

Dan moet de hypotheek gedeeltelijk zijn afgelost.

Dan wil ik in de woning kunnen blijven wonen.

Ik los de hypotheek liever helemaal niet af.

Ja, het inkomen is ruim voldoende en ik spaar flink.

Ja, het inkomen is voldoende, ik hou wat over.

Het inkomen is voldoende, maar ik hou niets over.

Nee, het inkomen is onvoldoende.

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.

Ja, ik ben hier goed mee bekend.

Ja, ik ben op hoofdlijnen hiermee bekend.

Nee, ik ben hier niet mee bekend.

Variabele rente, 1 maand.

Een vaste rente tussen de 1 en de 3 jaar.

Een vaste rente tussen de 5 en de 10 jaar.

Een vaste rente tussen de 12 en de 30 jaar.

Dan moet de hypotheek volledig zijn afgelost.

Dan moet de hypotheek gedeeltelijk zijn afgelost.

Dan wil ik in de woning kunnen blijven wonen.

Ik los de hypotheek liever helemaal niet af.

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

Risicobereidheid

!



Heb je een overlijdensrisico verzekering afgesloten?

Overlijden

Wat is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden?

Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

Heb je een aanvullende (woonlasten) verzekering 
afgesloten in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid?

Werkloosheid

Heb je een aanvullende (woonlasten) verzekering
afgesloten in geval van tijdelijke werkloosheid?

Heb je een verzekering afgesloten voor 
de kosten van begrafenis of crematie?

Wat is het (maand) bedrag dat wordt uitgekeerd?

Lopende verzekeringen

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Wat is het (maand) bedrag dat wordt uitgekeerd?

57

Wanneer zou je willen (kunnen) stoppen met werken?

Pensioen

1e Aanvrager

2e Aanvrager

55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


