
Wilt u een lening aanvragen? Of uw bestaande lening wijzigen? Dan heeft u naast uw identiteitsbewijs nog andere 
documenten nodig, zoals uw inkomensgegevens. Zo leent u verantwoord en krijgt u een lening die bij u past.
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Gegevens over uw inkomen

Loondienst   Uw laatste salarisstrook (niet ouder dan 3 maanden).
   Heeft u toeslagen of overwerk? Neem dan de salarisstroken van de afgelopen 

6 maanden mee.
   Een werkgeversverklaring, ingevuld door uw werkgever (niet ouder dan 3 maanden).

Ondernemer of Directeur 
Groot Aandeelhouder (DGA)

  Uittreksel Kamer van Koophandel.
  Eventueel definitief opgesteld jaarverslag door accountant van de laatste 2 jaar.

Uitzendkracht of contract 
voor bepaalde tijd 

  Uw laatste salarisstrook.
  Bij flex-contract (variabel aantal uren): salarisstroken laatste 6 maanden.

AOW, (pre)pensioen, 
VUT of een uitkering

   De beschikking van het UWV met het uitkeringsbesluit van bijvoorbeeld uw 
WW- of WIA-uitkering.

   Gegevens over uw inkomsten uit AOW, VUT, (pre)pensioen. U vindt deze gegevens 
op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en op ‘mijn pensioenoverzicht’. Het 
Uniform Pensioen Overzicht ontvangt u ieder jaar van uw pensioenuitvoerder.

Gegevens over financiële verplichtingen

Leningen   Het laatste afschrift van uw persoonlijke lening of doorlopend krediet.
  Het meest recente afschrift van de lening waarop uw kredietlimiet staat.

Heeft u onlangs een lening terugbetaald? Dan ook
   Het aflossingsbewijs. Het meest recente afschrift van de lening waarop uw 

kredietlimiet staat vermeld.

 Heeft u een private-lease contract? Dan ook
  Het contract.

Levensverzekering of arbeids-
ongeschiktheidsverzekering

   Polis van iedere levensverzekering die u heeft. 
   Polis van iedere arbeidsongeschiktheidsverzekering die u heeft.

Scheiding   Echtscheidingsconvenant.
  Het vonnis.
  Ouderschapsplan.
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