
Aanvraagformulier 
Niet-doorlopend goederenkrediet (Verkoop op afstand)

Ja, ik wil een niet-doorlopend goederenkrediet aanvragen
Gegevens aanvrager
Geboortedatum 19

Dag Maand Jaar

Burgerlijke staat gehuwd* ongehuwd
geregistreerd partnerschap* gescheiden
samenwonend weduwe/weduwnaar

* Indien bij burgerlijke staat “gehuwd” of “geregistreerd partnerschap” staat aangegeven, dient het gedeelte
partner volledig ingevuld te worden en door de partner mede te worden ondertekend.

Gegevens partner
dhr. mevr. (altijd de meisjesnaam invullen)

Naam Voorletter(s)

Geboortedatum 19
Dag Maand Jaar

Geef aan van welke financieringsactie u gebruik wilt maken

Gegevens lening
Totale bedrag van uw aankopen €

Aan te betalen bedrag €

Gewenste aanvraagbedrag €

Voor aanvragen vanaf € 5.000,- dient u een kopie van een recent bankafschrift
met loonstorting en een kopie van twee recente loonstroken mee te sturen.
Indien van toepassing, geldt dit ook voor Kredietnemer 2.

Inkomsten aanvrager 
Netto maandinkomen €

(Brutosalaris of uitkering na aftrek van inkomstenbelasting en sociale lasten,
exclusief overwerk en onkostenvergoeding.)

Inkomsten uit loondienst uitzendkracht detachering
zelfstandig uitkering

13e maand

Inkomsten partner  
Netto maandinkomen €

(Brutosalaris of uitkering na aftrek van inkomstenbelasting en sociale lasten,
exclusief overwerk en onkostenvergoeding.)

Inkomsten uit loondienst uitzendkracht detachering
zelfstandig uitkering

13e maand

Overige gegevens 
Kinderen, inwonend nee ja, aantal

Woonruimte eigendom huur

anders, namelijk

Woonachtig sinds
Maand Jaar

Langer dan 1 jaar op huidig adres?

Nee Vorige postcode Huisnummer

Ja Vorig adres

Woonlasten (netto) € per maand
(Bruto maandlasten van huur of hypotheek met daarvan afgetrokken de 
huurtoeslag of voorlopige teruggaaf van de belasting.)

Alimentatie aanvrager nee ja, € per maand
(te betalen) 

Alimentatie partner nee ja, € per maand
(te betalen) 

Telefoonnummer aanvrager

Thuis 0

Mobiel 0 6

Telefoonnummer partner

Thuis 0

Mobiel 0 6

E-mail

Beroepsgegevens aanvrager
Contract vast tijdelijk, tot Maand/Jaar

fulltime parttime uren per week

Huidig beroep

Sinds
Maand Jaar

Naam werkgever

Plaats werkgever

Soort uitkering

Sinds Toegekend tot

Maand Jaar Maand Jaar

Beroepsgegevens partner
Contract vast tijdelijk, tot Maand/Jaar

fulltime parttime uren per week

Huidig beroep

Sinds
Maand Jaar

Naam werkgever

Plaats werkgever

Soort uitkering

Sinds Toegekend tot

Maand Jaar Maand Jaar

Legitimatie aanvrager
Nationaliteit Nederlandse Anders, namelijk
Na acceptatie ontvangt u een persoonlijke offerte in tweevoud. Wanneer u de
persoonlijke offerte accepteert, is het noodzakelijk dat wij een kopie van een geldig
legitimatiebewijs van u ontvangen. Wat zou u dan met uw offerte terugsturen?

Rijbewijs Paspoort Identiteitskaart
Verblijfsvergunning: I, II, III, of IV, EE of EU geldig tot
(Svp omcirkelen wat van toepassing is) Maand Jaar

Nummer legitimatiebewijs

Uitgifte plaats en datum

Nummer verblijfsvergunning

Legitimatie partner
Nationaliteit Nederlandse Anders, namelijk
Na acceptatie ontvangt u een persoonlijke offerte in tweevoud. Wanneer u de
persoonlijke offerte accepteert, is het noodzakelijk dat wij een kopie van een geldig
legitimatiebewijs van u ontvangen. Wat zou u dan met uw offerte terugsturen?

Rijbewijs Paspoort Identiteitskaart
Verblijfsvergunning: I, II, III, of IV, EE of EU geldig tot
(Svp omcirkelen wat van toepassing is) Maand Jaar

Nummer legitimatiebewijs

Uitgifte plaats en datum

Nummer verblijfsvergunning

Privé Bank/gironummer 
(waarop uw inkomen wordt gestort)

Naam bank

Pasnummer

Comfort Servicepakket*
Uitgebreide en unieke betalingsbescherming: gebaseerd op uw persoonlijke 
situatie op de dag voorafgaand aan:
1. werkloosheid en arbeidsongeschiktheid: indien u volledig arbeidsgeschikt en 

minimaal 16 uur per week werkzaam bent; 
2. ziekenhuisopname en ernstige aandoeningen: indien u geen bescherming heeft

voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid;
3. overlijden en overlijden als gevolg van een ongeval: afhankelijk van uw leeftijd. 
• Bij overlijden wordt het resterende netto saldo kwijtgescholden.
• Bij onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekenhuisopname of 

ernstige aandoening wordt het termijnbedrag door Santander Consumer Finance
Benelux B.V. kwijtgescholden.

Er wordt 0,95% over het uitstaande saldo maandelijks in rekening gebracht. 

Ja, ik wil gebruik maken van het Comfort Servicepakket.

Nee, ik wil geen gebruik maken van het Comfort Servicepakket.

* Let op: Comfort Servicepakket komt tot stand zonder medische acceptatie en onder voorbehoud van beperkende
voorwaarden. Zie daarvoor de Algemene Voorwaarden Comfort Servicepakket en Comfort Protectieplan. 
De bescherming geldt voor Kredietnemer 1 en is niet van toepassing op de Uitgestelde betalingsperiode.

SA
N

T/
N

DG
K/

VO
A/

AV
F/

IA
/1

20
8-

01

Naam en voorletter(s): dhr. mevr.

Adres:

Postcode en woonplaats:

Comfort Card is een merk- en handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V.

prepaid
abonnement

prepaid
abonnement

Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gehouden uw kredietwaardigheid te toetsen en na acceptatie te registreren bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel.
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