
VERTROUWELIJK

Aanvraagformulier
PERSOONLIJKE LENING
Ingekomen:

Relatiecode
aanvrager 

partner 

Stationsweg 2 Postbus 130
APPINGEDAM 9900 AC  APPINGEDAM
Tel. : (0596) 62 96 00 Fax   : (0596) 62 93 20
E-mail : info@volkskredietbank.nl
Internet : www.volkskredietbank.nl
IBAN  : NL09 BNGH 028.50.64.665

Informatie over de aanvraag 

• U kunt geen persoonlijke lening aanvragen indien u een onderneming heeft 
 (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel).
• Het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie leidt tot afwijzing van 
 de aanvraag.
• Om uw aanvraag te kunnen behandelen, heeft de VKB informatie nodig. 
 Daarom moeten gegevens aan anderen worden gevraagd. Zo kan de VKB 
 bijvoorbeeld bij uw gemeente informatie opvragen over (de hoogte van) uw 
 eventuele gemeentelijke uitkering en over eventuele openstaande 
 vorderingen (bijv. gemeentelijke belastingen). Ook vragen we altijd 
 informatie op bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel. Met ondertekening 
 van dit formulier machtigt u ons daartoe.
• Met ondertekening van dit formulier geeft u ons toestemming om uw 
 persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van de VKB. 
 Tevens geeft u ons toestemming om uw geanonimiseerde gegevens te 
 verwerken in de databank van de NVVK. Deze registratie heeft als doel
 gegevens te verzamelen over sociale kredietverlening in Nederland. Op 
 deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
• De VKB kan aanvullende voorwaarden stellen om uw betalingsverplich-
 tingen te garanderen. Vaak wordt de voorwaarde gesteld dat u de VKB 
 machtigt om de maandelijkse aflossing rechtstreeks van uw inkomens-
 verstrekker in ontvangst te nemen.
• Lees onze folder en het kredietprospectus voordat u een lening aanvraagt.

1. Algemeen aanvrager partner

Let op:
 Met deze aanvraag meesturen:
1. kopie(ën) van uw geldige legitimatie-
 bewij(s)(zen);
2. kopie(ën) van recente inkomsten-
 bewijzen (loonstrook, uitkerings-
 specificatie(s));
3. kopie(ën) van bankafschriften van al uw 

bankrekeningen over de laatste drie 
maanden;

4. kopie(ën) van stukken (niet ouder 
dan 1 maand) van overige 
verplichtingen / schulden (zie vraag 4).

 
 

Zonder deze stukken kan uw aanvraag niet

 

in behandeling worden genomen!!

 man vrouw man vrouw

BSN 

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Nationaliteit

Soort identiteitsbewijs

Nummer identiteitsbewijs

Straat en huisnummer

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Gehuwd                Ongehuwd                Gescheiden                Samenwonend                Weduwe
  sinds:

Bij onvoldoende ruimte om in te vullen, graag bijlagen toevoegen onder vermelding van het nummer van de vraag.
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 man   vrouw   man   vrouw

Bij onvoldoende ruimte om in te vullen, graag bijlagen toevoegen onder vermelding van het nummer van de vraag. 

 Gehuwd   Ongehuwd   Gescheiden   Samenwonend   Weduwe
      sinds:

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Straat en huisnummer

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

1. Algemeen  aanvrager partner

Informatie over de aanvraag

•  U kunt geen persoonlijke lening aanvragen indien u een onderneming heeft
 (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel).
• Het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie leidt tot afwijzing van
 de aanvraag.
• Om uw aanvraag te kunnen registeren en te behandelen, verwerken we 

persoonsgegevens over u. Zo worden uw persoonsgegevens opgenomen 
in het cliëntsysteem van de VKB. Op het verwerken van uw persoonsgege-
vens is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. 
In een privacy ver kla ring hebben we aangegeven hoe we met uw gegevens 
omgaan. Deze verklaring vindt u op onze website.

• Voor de behandeling en beoordeling van uw aanvraag heeft de VKB infor-
matie nodig. Daarvoor vragen we ook informatie en persoonsgegevens op 
bij anderen. Zo zijn we wettelijk verplicht informatie op te vragen bij Bureau 
Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Als we uw aanvraag toekennen, zijn we 
ook verplicht uw lening te registreren bij BKR. Deze registratie kan gevol-
gen hebben als u in de toekomst een lening wilt afsluiten. Daarnaast kun-
nen we u in sommige gevallen vragen om zelf bij uw gemeente informatie 
op te vragen over de hoogte van een eventuele uitkering en over eventuele 
openstaande vorderingen.

• De VKB kan aanvullende voorwaarden stellen om uw betalingsverplichtin-
gen te garanderen. Vaak wordt de voorwaarde gesteld dat u de VKB

 machtigt om de maandelijkse aflossing rechtstreeks van uw inkomensver-
strekker in ontvangst te nemen.

• Lees onze folder en het kredietprospectus voordat u een lening aanvraagt.

Let op:

Met deze aanvraag meesturen:

1. kopie(ën) van recente inkomsten-
 bewijzen (loonstrook, uitkerings-
 specificatie(s));

2.  kopie(ën) van bankafschriften van al uw 
bankrekeningen over de laatste 

 drie maanden;

3.  kopie(ën) van stukken (niet ouder dan 
1 maand) van overige verplichtingen / 
schulden (zie vraag 4).

Zonder deze stukken kan uw aanvraag niet
in behandeling worden genomen!!

Hoeveel inwonende 
kinderen heeft u?
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1. Algemeen  aanvrager partner

Informatie over de aanvraag



2. Inkomen/uitgaven aanvrager partner

Bij onvoldoende ruimte om in te vullen, graag bijlagen toevoegen onder vermelding van het nummer van de vraag.
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Inwonende kinderen

kind 1

kind 2

kind 3

kind 4

Naam werkgever/instantie

Personeels-/uitkeringsnr.

Adres

Postcode + plaats

Inkomsten

Netto inkomen

Kinderbijslag

Pensioen

Kostgeld

Overig inkomen/toeslagen

Beslag

Beslaglegger
 

Gezamenlijke uitgaven

Huur/kostgeld

Hypotheek

Premie ziektekostenverz.

Elektriciteit/gas

Water

Verzekeringen

Autokosten

Telefoon

Alimentatie

Overige uitgaven

Achternaam                 Voorletters                  Geboortedatum

Vaste dienst           Tijdelijke dienst        Vaste dienst           Tijdelijke dienst
sinds:                     sinds:                        sinds:                     sinds:

Uitkering                 Uitkering          
sinds:                                             sinds:                        

         per week                  per maand                    per week                        per maand

         

         per maand 

 (exclusief evt. huurtoeslag) 

 (exclusief voorlopige teruggave)

  Heeft u eerder geleend bij de VKB? Ja   Nee

  Heeft u nog andere aflossingsverplichtingen?  Ja   Nee
   (bij ja, toelichten bij 4)

  Heeft u verder nog schulden? Ja   Nee

  Is er bij u sprake van een beperkte levens-
  verwachting (korter dan 3 jaar)? Ja   Nee
   (bij ja, toelichten bij 6)

3. Overige informatie

Ja                         Nee                           Ja                               Nee

Bij onvoldoende ruimte om in te vullen, graag bijlagen toevoegen onder vermelding van het nummer van de vraag.

 Vaste dienst
 sinds:

  Uitkering
 sinds:

 Vaste dienst
 sinds:

  Uitkering
 sinds:

per week per maand

per maand

 Ja    Nee  Ja    Nee 

per week per maand

Naam werkgever/instantie

Personeels-/uitkeringsnr.

Adres

Postcode + plaats

Inkomsten

Netto inkomen

Pensioen

Kostgeld

Overig inkomen/toeslagen

Beslag

Beslaglegger

 Tijdelijke dienst
 sinds:

 Tijdelijke dienst
 sinds:

Gezamenlijke uitgaven

Huur/kostgeld

Hypotheek

Premie ziektekostenverz.

Elektriciteit/gas

Water

Verzekeringen

Autokosten

Telefoon

Alimentatie

Overige uitgaven

(exclusief evt. huurtoeslag)

(exclusief voorlopige teruggave)

 Heeft u eerder geleend bij de VKB?   Ja   Nee

 Heeft u nog andere aflossingsverplichtingen?   Ja   Nee     (bij ja, toelichten bij 4)

 Heeft u verder nog schulden?   Ja    Nee
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2. Inkomen/uitgaven aanvrager partner

3. Overige informatie3. Overige informatie

2. Inkomen/uitgaven aanvrager partner



4. Overige verplichtingen/schulden

Bij onvoldoende ruimte om in te vullen, graag bijlagen toevoegen onder vermelding van het nummer van de vraag.
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    Naam schuldeiser Klantnummer          Aflossing per maand Saldo

1.

2.

3.

4.

5.

 Hoeveel wilt u lenen?                   (netto) Hoe wilt u aflossen?  zelf overboeken

p/mnd.

 Waarvoor wilt u lenen?  1.  inhouding op 
uitkering/loon

   2. 
Aflossingsbedrag

   3.

   4.

 Bedrag storten op IBAN 

 ten name van

 Nog vragen/aanvullingen?    

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat:
•  dit formulier naar waarheid is ingevuld;
•  hij/zij alle voor deze aanvraag relevante informatie heeft verstrekt;
•   kennis is genomen van de werkwijze en het prospectus Persoonlijke Lening van de VKB;
•   hij/zij toestemming verleent tot het verwerken van de persoonsgegevens (waaronder het 
  burgerservicenummer (BSN)) conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);
•   hij/zij toestemming verleent om informatie in te winnen bij en te verstrekken aan derden, 
  waaronder de gemeentelijke basisadministratie, voor zover relevant voor de afhandeling
 van deze aanvraag;
•   hij/zij instemt met toetsing en registratie bij Bureau Krediet Registratie (BKR);
• hij/zij weet dat het gevolg van de BKR-registratie kan zijn dat hij/zij tot en met 5 jaar na 

afbetaling van de lening, beperkt kan worden in zijn/haar mogelijkheden een 
lening af te sluiten (bijv. hypotheek).

5. Uw lening

6. Opmerkingen

7. Ondertekening aanvrager partner

Let op:
Als u al een lening bij de VKB heeft, zal 
de VKB eerst die (oude) lening aflossen. 
Wat overblijft van de nieuwe lening, 
wordt (netto) aan u uitbetaald.

Plaats Plaats

Datum Datum

(handtekening)
 

(handtekening)

Let op:

Alle gevraagde

gegevens meezenden

Bij onvoldoende ruimte om in te vullen, graag bijlagen toevoegen onder vermelding van het nummer van de vraag.

 Naam schuldeiser Klantnummer Aflossing per maand Saldo

1.

2.

3.

4.

5.

 Hoeveel wilt u lenen? € (netto)

 Waarvoor wilt u lenen? 1.

  2.

  3

  4.

 Bedrag storten op IBAN

 ten name van

Hoe wilt u aflossen?   zelfoverboeken

   inhouding op
  uitkering/loon

Aflossingsbedrag    €                        p/mnd.

Let op:
Als u al een lening bij de VKB heeft, zal
de VKB eerst die (oude) lening aflossen.
Wat overblijft van de nieuwe lening,
wordt (netto) aan u uitbetaald.

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat:
•  dit formulier naar waarheid is ingevuld;
•  hij/zij alle voor deze aanvraag relevante informatie heeft verstrekt;
•  kennis is genomen van de werkwijze en het prospectus Persoonlijke Lening van de VKB;
•  hij/zij weet dat het gevolg van de BKR-registratie kan zijn dat hij/zij tot en met 5 jaar na
    afbetaling van de lening, beperkt kan worden in zijn/haar mogelijkheden een
    lening af te sluiten (bijv. hypotheek).

Aanvullende informatie
die van belang kan zijn 
voor de beoordeling 
van deze aanvraag.

Plaats

Datum

Plaats

Datum

(handtekening) (handtekening)
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4. Overige verplichtingen/schulden

5. Uw lening

6. Opmerkingen

7. Ondertekening aanvrager partner

Let op:

Alle gevraagde

gegevens meezenden

5. Uw lening

6. Opmerkingen

7. Ondertekening aanvrager partner

4. Overige verplichtingen/schulden

Let op:

Alle gevraagde

gegevens meezenden



IN TE VULLEN DOOR VKB
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1e beslissing: Advies: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2e beslissing: Advies: 
 toekennen afwijzen

  datum paraaf

   Reden van afwijzing:

 Bruto 
 Kv 
 Netto 
 Termijnbedrag 
 Looptijd                  mnd.

                 mnd.

 
Akte van cessie ja nee 
Borgstelling ja, 

 
Oversluiting ja,  
Doorbetaling ja, 

 Beslissing:  
toekennen afwijzen 

 datum paraaf

 
toekennen afwijzen

 datum paraaf

  Reden van afwijzing:

Bruto 
Kv 
Netto 
Termijnbedrag 
Looptijd 

Akte van cessie ja nee 
Borgstelling ja, 

Oversluiting ja, 
Doorbetaling ja, 

Beslissing: 
toekennen afwijzen

 datum paraaf

 

 

 datum paraafUitgenodigd:    

 
 datum paraafLening uitbetaald:   op PRS

 
 datum paraafMachtiging verzonden:   naar

datum plaats
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IN TE VULLEN DOOR VKBIN TE VULLEN DOOR VKB
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