Aanvraagformulier ontslag
hoofdelijke aansprakelijkheid
Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor ontslag hoofdelijke
aansprakelijkheid (zonder verhoging). Dit aanvraagformulier moet digitaal en
volledig worden ingevuld, anders kunnen we uw verzoek niet in behandeling
nemen.
1. Gegevens aanvrager blijvende klant
Leningnummer
Naam leningnemer
Adres
Postcode

5

2

3

1

B

L

Plaats

Telefoon
E-mailadres
Hoeveel kinderen (tot 21
jaar) wonen er in huis?

2. Gegevens nieuwe partner indien van toepassing
Naam nieuwe leningnemer

-

Geboortedatum

-

Adres
Postcode

3

5

5

5

Plaats

Telefoon
E-mailadres
Hoeveel kinderen (tot 21
jaar) wonen er in huis?
Is de nieuwe partner
Ja

ooit gescheiden?

■

Nee

3. Gegevens intermediair*
*Wanneer uw kantoor de bestaande hypothecaire lening niet beheert/heeft afgesloten,
moet onze klant eerst een Wijzigingsformulier adviseur invullen en naar ons terugsturen.
Naam kantoor
Postcode

2

2

5

8

Huisnr. :

Telefoon
E-mailadres

4. Reden verzoek ontslag

■

echtscheiding

ontbinding partnerschap

beëindigen samenwonen

de vrij te stellen leningnemer
is ondernemer geworden

Merius Hypotheken is een handelsnaam van Fenerantis B.V.
Kingsfordweg 43 - 117 - 1043 GP Amsterdam | Postbus 37157 - 1030 AD Amsterdam | www.meriushypotheken.nl
KvK: 62473492 | BTW: NL8144.08.928.B01 | AFM: 12043427

Versie 2020_v1

Er is sprake van:

5. Inkomsten leningnemer(s)
Soort dienstverband

Hoogte inkomen (op jaarbasis)

Aanvrager

Nieuwe partner indien van toepassing.

Loondienst vast dienstverband

Loondienst vast dienstverband

Loondienst met intentieverklaring

Loondienst met intentieverklaring

Flexibele arbeidsrelatie

Flexibele arbeidsrelatie

Uitkering

Uitkering

Zelfstandig ondernemer

Zelfstandig ondernemer

Pensioen

Pensioen

Toekomstig pensioen

Toekomstig pensioen

€

Nederlands belastingplichtig

€
Ja

Nee

Ja

Nee

Hoogte vast inkomen
Indien flexibel inkomen opgeven
over de afgelopen 3 jaar

€

€

Maximaal 20% van het vaste
jaarinkomen

€

€

Alimentatie inkomsten

€

€

Bruto pensioeninkomen vast

€

€

Bruto pensioeninkomen tijdelijk

€

€

Overige inkomsten

€

€

Hoogte variabel inkomen

6. Financiële verplichtingen op jaarbasis
Alimentatie aan ex-partner

€

€

Overige verplichtingen

€

€

Studieschuld

€

€

7. Beschikbaar vermogen totaal
Spaargeld

€

Beleggingen

€

8. Gegevens onderpand met hypotheekrecht
Marktwaarde is gebaseerd op:
Huidige marktwaarde

■

de WOZ-waarde

een taxatierapport

een inschatting

€

Jaarlijkse erfpachtcanon

€
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Indien van toepassing

9. Onderpand met overwaarde en/of overbedeling
Indien er sprake is van overwaarde en/of overbedeling, kan de vertrekkende leningnemer recht
hebben op een bedrag. Wanneer er sprake is van het uitbetalen van overwaarde of overbedeling,
hoe hoog is dan dit bedrag?

€

Betaalt de klant dit met eigen middelen?

Ja

■

Nee

Indien ‘Nee’, hoe gaat de klant met de vertrekkende leningnemer dan ‘uitkopen’? Met
spaargeld

schenking

■

anders namelijk

N.B. Wanneer onze klant de uitkoop van de vertrekkende partij wil meefinancieren in zijn of haar hypotheek,
moet een nieuwe hypotheekaanvraag worden ingediend. Dit kan niet via dit formulier worden behandeld.

10. Omzetten van de lening
Leningdeel

1

Hypotheekvorm

Annuïtair

Einddatum

2

2

3

4

5

Bedrag

€

€

€

€

€

Bedrag Box 3

€

€

€

€

€

11. Wilt u nog iets doorgeven?

Hebt u nog vragen over dit formulier of over de vervolgprocedure? Neem dan contact op met onze afdeling
Customer Service via 088 - 205 64 65 of mail naar ons via klantenservice@meriushypotheken.nl

12. Versturen
Dit formulier kunt u downloaden, digitaal invullen, ondertekenen en mailen naar klantenservice@meriushypotheken.nl
formulier printen
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Formulier opslaan

