Declaratieformulier (ver)bouwdepot
Naam

: ………………………………….

Adres

: ………………………………….

PC Woonplaats

: ………………………………….

Leningnummer

: ………………………………….

Telefoonnummer overdag : ………………………………….
Stelpost bijv.
keuken, dak

Factuurnummer

Uitbetaling op
bankrekeningnummer

Ten name van

Bedrag van
de nota

Totaalbedrag
Voor toelichting verwijzen wij u naar de voorwaarden die van toepassing zijn op uw lening.
Bij verbouw dient u per keer minimaal voor 450,00 nota’s aan te bieden.
Bij een nieuwbouw woning kunt u hier uw definitieve adres aangeven:
Nieuwe adres:……………………………………………….
Postcode……………….Woonplaats………………………
Ingangsdatum nieuwe adres………………………………
Ondergetekende verklaart:
•
Bekend te zijn met de algemene voorwaarden, de toelichting op de hypotheekofferte en de gemaakte
afspraken in de hypotheekofferte alsook eventuele aanhangsels hiervan.
•
Dat de nota betrekking heeft op het bij de aanvang van de lening ingediende en geaccordeerde
verbouwingsplan, dan wel de koop/aannemingsovereenkomst en het daarin afgesproken
termijnschema c.q. meerwerklijst.
•
Dat uit de nota een waardevermeerdering blijkt van het onderpand zoals aangegeven in het
taxatierapport (alleen bij verbouw).
•
Dat de nota tot het juiste bedrag wordt ingediend en niet eerder is gedeclareerd.
•
De geldgever of zijn vertegenwoordiger toestemming te verlenen – in het kader van de declaratie- om
eventueel noodzakelijke informatie in te winnen bij leveranciers of aannemers, dan wel andere
betrokkenen.
Indien (ver)bouw voltooid is [ ] JA [ ] NEE (hokje aankruisen welke van toepassing is a.u.b.)
•
Dat de (ver)bouw van het onderpand geheel is gerealiseerd en verzoekt om uitbetaling van het
resterende saldo op de bouwdepotrekening. Als sprake is van Nationale Hypotheek Garantie zal,
indien er 2.500,-- of meer resteert in het bouwdepot, dit saldo worden aangewend als extra
aflossing. Voor zover de waardevermeerdering niet aantoonbaar kan worden gemaakt met nota’s
dient u een verklaring van de taxateur mee te zenden. In deze verklaring wordt vermeld dat de
(ver)bouw van het onderpand gereed is en wordt tevens de executiewaarde en de vrije
verkoopwaarde van het onderpand vermeld.
Datum:………………………..Handtekening…………………………………
Het declaratieformulier met bijbehorende nota’s kunt op opsturen naar:
ABN AMRO Bank N.V., Postbus 547 3800 AM, Amersfoort.

