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Aanvraagformulier 

Lening 
Stadsbank Oost Nederland 

Vertrouwelijk 
 

 
Geld lenen bij de Stadsbank? 
Bij de Stadsbank kunt u een lening aanvragen als u woonachting bent in het werkgebied van de Stadsbank en 
als u een inkomen heeft tot maximaal 130% van het bruto minimumloon. Ook als u een hoger inkomen heeft 
maar bij een commerciële bank geen lening kunt krijgen omdat u bijvoorbeeld een achterstandsmelding hebt 
gehad bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) of omdat u ouder bent dan 65 jaar kunt u, onder voorwaarden, 
bij de Stadsbank terecht voor het aanvragen van een lening.  
 

 
 
Wat doet u? 
U vult het aanvraagformulier volledig in en ondertekent deze. 
Om te bekijken of u in aanmerking komt voor een lening hebben wij ook onderstaande gegevens van u nodig: 

 

 Een kopie van de voor- en achterkant van een geldig legitimatiebewijs van u en uw eventuele 

partner. Dit kan zijn een paspoort, identiteitskaart of een verblijfsdocument (geen rijbewijs!) 
 
 Kopie(ën) van de meest recente inkomstenspecificatie(s) van u en uw eventuele partner. Dit kan 

zijn een salarisspecificatie van uw werkgever, een betaalspecificatie van de sociale dienst, een 
uitkeringsbesluit van de bedrijfsvereniging etc. 

 

 Kopieën van de bankafschriften van de afgelopen drie maanden van al uw bankrekeningen. Dit 
moeten complete bankafschriften zijn zonder doorhalingen en met saldo-informatie. Als u een afdruk 
maakt via internetbankieren dan moet eveneens het IBAN-rekeningnummer, het huidige saldo en de 
naam van de rekeninghouder duidelijk zichtbaar zijn. 

 
 Kopieën van schuldbewijzen of saldo-overzichten van alle openstaande schulden of andere 

verplichtingen. U kunt hierbij denken aan verplichtingen die u heeft bij verzendhuizen, winkelpassen, 

credit cards of doorlopende kredieten en/of persoonlijke leningen bij andere financiële instellingen. De  
bewijzen mogen niet ouder zijn dan 1 kalendermaand. 

 

U kunt de aanvraag met alle benodigde stukken (geen originelen meesturen!) opsturen naar: 
 
Stadsbank Oost Nederland 
Afdeling Leningen 

Postbus 1393 
7500 BJ ENSCHEDE 
 
Als u de beschikking heeft over scanapparatuur kunt u de aanvraag met alle benodigde stukken ook digitaal 
aanleveren. In verband met de leesbaarheid verzoeken wij u alle stukken in PDF-formaat te scannen. 
 

U kunt de stukken vervolgens sturen naar: leningen@stadsbankoostnederland.nl 
 
 
 
Wat doet de Stadsbank? 
Onze kredietadviseurs handelen uw verzoek voor een lening schriftelijk af.  
Soms wordt er om aanvullende informatie gevraagd of is een gesprek noodzakelijk.  

Er wordt dan telefonisch contact met u opgenomen of wij sturen u een brief. 
 
Binnen 2 weken ontvangt u schriftelijk bericht of uw aanvraag is toegekend of afgewezen. 
 
 
Voor meer informatie zijn onze kredietadviseurs bereikbaar via 
E-mail  : leningen@stadsbankoostnederland.nl 

Telefoon : 088 - 766 3666 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur (keuze 3) 
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Uw gegevens    Gegevens van uw partner 

Achternaam   Achternaam  

  man     vrouw    man     vrouw 

Voorletters   Voorletters  

Voornamen   Voornamen  

     

Nationaliteit   Nationaliteit  

Burgerservicenummer   Burgerservicenummer  

Geboortedatum   Geboortedatum  

 
Uw adres en overige contactgegevens 

Adres     

Postcode    Woonplaats  

     

Telefoon   Mobiele nummer 06- 

E-mailadres                                                      @  

 
     
Uw werkgever of uitkeringsinstantie  Werkgever of uitkeringsinstantie van uw partner 

Naam    Naam   

Adres    Adres   

Postcode en Plaats   Postcode en Plaats  

     

Datum in dienst   Datum in dienst  

Bent u in vaste dienst?         ja     nee  Bent u in vaste dienst?         ja     nee 

 
Uw burgerlijke staat   Overige gegevens  

 Gehuwd / Geregistreerd partnerschap: 

     in gemeenschap van goederen:      ja     nee  
 

 
Heeft u een eigen woning   ja     nee 

 
Zo ja, WOZ waarde woning  € ________________ 
 
Hoogte hypotheek   € ________________ 
 
 Ik heb een eigen onderneming (gehad): 
     nog ingeschreven bij de KvK:     ja     nee 

 Samenwonend: 
     is er een samenlevingscontract:      ja     nee 

 

 Alleenstaand 
 

 Gescheiden, sinds  

 Weduwe/weduwenaar     

 

Inwonende kinderen     

Achternaam  Voornamen  Geboortedatum 

     

     

     

     

 

Bankrekeningen (IBAN) Landcode 
    AB 

-    Controlegetal 
-           99  

-   Bankcode 
-      ABCD 

-          Rekeningnummer 
-             123456789 

Bankrekeningnummer 1  - - - 

Bankrekeningnummer 2  - - - 

Bankrekeningnummer 3  - - - 
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Inkomsten en uitgaven   

 
Netto salaris / uitkering €  Huur (exclusief huurtoeslag) € 

Netto salaris / uitkering partner €  Bruto aflossing hypotheek € 

Voorlopige aanslag Belastingdienst €  Gas / elektra € 

Huurtoeslag €  Water € 

Zorgtoeslag €  Ziektekostenverzekering € 

Kinderbijslag €  Verzekeringen € 

Kindgebonden budget €  Betaalde alimentatie € 

Ontvangen alimentatie €   € 

Andere inkomsten €  Andere uitgaven € 

TOTAAL €  TOTAAL € 

 
Overige verplichtingen (leningen, roodstanden, postorderkredieten, creditcards, studiefinanciering, betalingsachterstanden in 
de vaste lasten, deurwaarders/incassobureaus, belastingschulden, boetes CJIB, overige schulden) 
               
Heeft u elders lopende verplichtingen en/of betalingsachterstanden?   nee     ja, vul hieronder uw verplichtingen in: 

 

Naam organisatie  Contractnummer  Nog te betalen  Maandbedrag 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 Vergeet u niet recente schuldbewijzen en/of saldo-overzichten van alle verplichtingen mee te sturen?  

 

Lening   

 

Welk bedrag wilt u (netto) lenen: €    

Welk bedrag wilt u maandelijks aflossen: €    

Overmaken op IBAN-rekeningnummer:  - - - 

Ten name van:     

 
Het restant van een eventueel lopende lening bij de Stadsbank Oost Nederland wordt, evenals een roodstand bij uw bank 
(op basis van individuele beoordeling), in mindering gebracht op het uit te betalen bedrag. 
 

Voor welk(e) doel(en) wilt u de lening gebruiken:    
 

 

 

 

 
Zie achterzijde van het formulier voor de ondertekening 
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Aan te leveren gegevens   

 
Voor het beoordelen van de aanvraag hebben wij een aantal aanvullende gegevens van u nodig.  
Wij verzoeken u de onderstaande gegevens mee te sturen: 

 Een kopie van de voor- en achterkant van een geldig legitimatiebewijs van u en uw eventuele partner. Dit kan 
zijn een paspoort, identiteitskaart of een verblijfsdocument (geen rijbewijs) 

 Kopie(ën) van de meest recente inkomstenspecificatie(s) van u en uw eventuele partner. Dit kan zijn een 
salarisspecificatie van uw werkgever, een betaalspecificatie van de sociale dienst, een uitkeringsbesluit van de 
bedrijfsvereniging etc. 

 Kopieën van de bankafschriften van de afgelopen drie maanden van al uw bankrekeningen. Dit moeten complete 
bankafschriften zijn zonder doorhalingen en met saldo-informatie. Als u een afdruk maakt via internetbankieren 
dan moet eveneens het IBAN-rekeningnummer, het huidige saldo en de naam van de rekeninghouder duidelijk 
zichtbaar zijn 

 Kopieën van schuldbewijzen of saldo-overzichten van alle openstaande schulden of andere verplichtingen. U 
kunt hierbij denken aan verplichtingen die u heeft bij verzendhuizen, winkelpassen, credit cards of doorlopende 
kredieten en/of persoonlijke leningen bij andere financiële instellingen. De  bewijzen mogen niet ouder zijn dan 1 
kalendermaand. 

 

 

Ondertekening en akkoordverklaring  

 
 Ondergetekende(n) verklaart(verklaren) dat het aanvraagformulier naar waarheid is ingevuld. 
 Ondergetekende(n) verleent toestemming om toetsing te verrichten bij het Bureau Kredietregistratie en bij inwilliging 

van deze aanvraag het krediet aan te melden bij het Bureau Kredietregistratie.  
 Ondergetekende(n) machtigt(machtigen) de Stadsbank Oost Nederland om informatie in te winnen bij en/of informatie 

te verstrekken aan derden voorzover van belang voor een zorgvuldige afwikkeling van de aanvraag. 
 Ondergetekende(n) verklaart(verklaren) zich akkoord met opname van de persoonsgegevens in de persoonsdatabank 

van de Stadsbank Oost Nederland. Het  Privacy Statement Stadsbank Oost Nederland is te raadplegen via 
www.stadsbankoostnederland.nl/privacy-en-cookies en kan op verzoek worden toegezonden.   

 Ondergetekende(n) verklaart(verklaren) niet aan een levensbedreigende ziekte te lijden of geleden te hebben. Indien 
dit wel van toepassing is vragen wij u hieronder een toelichting te geven. 

 De Stadsbank Oost Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard en van welke omvang dan 
ook, die de ondergetekende(n) door toedoen van de Stadsbank en/of de bij haar in dienst zijnde medewerkers lijdt 
resp. lijden, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van de Stadsbank Oost Nederland en/of haar 
medewerkers.  

 
 
 

Plaats:   Datum:  

Handtekening klant:   Handtekening partner:  

 
 
 
 

Ruimte voor toelichting   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


