
U heeft bij ons een hypotheek. Onlangs heeft u hierop extra afgelost, of hierover rente of kosten betaald. 

Alle banken zijn wettelijk verplicht om te onderzoeken waar het geld en vermogen van hun klanten 

vandaan komt. Wij dus ook. Om die reden vragen wij u om dit formulier volledig in te vullen, zodat het 

voor ons duidelijk is waar het geld vandaan komt dat u heeft gebruikt voor de extra aflossing of betaling 

van uw hypotheek. In onze algemene productvoorwaarden vindt u terug dat u verplicht bent de 

gevraagde informatie aan ons door te geven.

Formulier 
Herkomst Vermogen voor Hypotheekklanten
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Man Vrouw (Geef aan wat van toepassing is) 

Huisnummer

Voorletter(s) 

Achternaam

Straatnaam

Woonplaats

Postcode

E-mailadres

Uw gegevens

Wat is uw NIBC Direct hypotheekleningnummer? Indien bekend

Vul uw gegevens in

Uw informatie doorgeven in 2 stappen

Vul het bij ons bekende 
e-mailadres in.

Geboortedatum

Stap 1: Vul het formulier in
Stap 2: Stuur uw documenten 

per e-mail of post 
naar NIBC Direct



Ingeval van storting(en) door derde(n) willen wij ook het volgende van u weten:

     Wie is de derde?

     Wat is uw relatie tot de derde?

  

     Waarom heeft deze derde voor u een storting / betaling gedaan?
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Formulier        
Herkomst Vermogen 

Wat is de herkomst van de door ons ontvangen  storting(en) van uzelf of derden bijvoorbeeld voor 
een (extra) aflossing of (rente) betaling op uw hypotheek?

Erfenis        Bedrag
Graag een kopie van de verklaring van erfrecht  en de aangifte erfbelasting meesturen

Overwaarde uit een verkochte woning    Bedrag
Graag een kopie van de notariële nota van afrekening

(Onderhandse) lening      Bedrag
Graag een kopie van de leningovereenkomst meesturen

Schenking       Bedrag
Graag een kopie van de schenkingsovereenkomst meesturen

Spaargeld       Bedrag
Graag een jaaroverzicht van het spaargeld van de afgelopen twee kalenderjaren meesturen

Overig        Bedrag
Graag stukken meesturen ter onderbouwing

Totaal        Bedrag

Aanvullende vragen over geld dat van een andere rekening is betaald, die niet van (één van) de leningnemer(s) is.
Wij noemen dit stortingen door derden.
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Formulier 
Herkomst Vermogen

Uw handtekening 

Stuur uw documenten op

Stuur het ingevulde formulier tezamen met 
eventuele bijlagen gratis naar:

NIBC Direct
Antwoordnummer 16077
2501 VE 's-Gravenhage

Scan het ingevulde formulier tezamen met 
eventuele bijlagen. E-mail alles naar:

klantmonitoring@nibc.com 

Per post

Datum ondertekening

Per e-mail
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