
 

 
Voor particuliere klanten 
 
• CBB-uittreksels en nationaliteitsverklaringen van de 

aanvrager(s), 
• Kopie familieboek van de aanvrager(s), 
• Recente werkgeversverklaring(en), 
• Salarisslips en bankafschriften van de afgelopen 3 maanden, 
• Recent hypothecair uittreksel van het in dekking te geven 

perceelland (dit kan het perceel zijn welke wordt aangekocht 
of een ander) 

• Getekende offerte van het aan te kopen perceelland, 
• Als het aan te kopen perceelland op naam staat van een 

stichting, zijn de statuten en een recente verklaring uit het 
stichtingenregister van de stichting ook gewenst, 

• Een recente taxatie van het perceelland en opstallen. (de 
bank kan indien gewenst ook een schatting opmaken van de 
waarde, er is dan geen taxateur nodig). 

Voor Niet ingezetenen van _U woont in het 
buitenland . 

Benodigde documenten voor aanvraag hypothecair krediet. 

• Kopie paspoort(en) aanvrager(s) 
• BRP uittreksels van de aanvrager(s), 
• Recente werkgeversverklaring(en), 
• Salarisslips en bankafschriften van de afgelopen 3 

maanden, 
• Offerte van het aan te kopen perceelland, 
• Recent hypothecair uittreksel en perceelkaart van het aan 

te kopen perceelland, 
• Indien het te kopen perceelland op naam staat van een 

stichting, zijn de statuten en een recente verklaring uit 
het stichtingenregister betreffende die stichting ook 
gewenst, 



 

• Een recente taxatie van het perceelland en opstallen, 
(indien er geen taxatie aanwezig is kan de bank een 
interne schatting doen opmaken van de waarde van het 
perceelland met opstallen) 

Voor zakelijke klanten 
 

• Kopie statuten bedrijf 
• Recent uittreksel van inschrijving bij kamer van 

koophandel 
• Recente cbb uittreksels en nationaliteitsverklaringen van 

de vertegenwoordigers van het bedrijf 
• Schriftelijke toestemming van aandeelhouders voor 

afsluiten krediet bij de Bank en vestiging van de 
krediethypotheek. 

• Financiële verslagen over de afgelopen 2 jaren en 
prognose lopend jaar.  

• Recent hypothecair uittreksel van het in dekking te geven 
perceelland (dit kan het perceel zijn welke wordt 
aangekocht of een ander) 

• Getekende offerte van het aan te kopen perceelland, 
• Een recente taxatie van het perceelland en opstallen. (de 

bank kan indien gewenst ook een schatting opmaken van 
de waarde, er is dan geen taxateur nodig) 

• Als het bedrijf vergunningplichtig is dient een kopie van 
een geldige vergunning overlegd te worden. 

Bij zakelijke klanten is een bedrijfsbezoek optioneel. 
 
Afhankelijk van het type klant en diens omstandigheden 
kunnen aanvullende documenten of informaties gewenst zijn. 
 
Meer weten: U mag bellen of appen naar, 
 
 597-8581695 of 597-470277 
 E-mailen mag ook: bankfinanciering@osonnagadjari.com 
 
 


