Declaratie bouwrekening
Met dit formulier kunt u facturen voor de verbouwing of nieuwbouw van uw huis
uit uw bouwrekening laten uitbetalen.
Stap 1: lees de uitbetalingsvoorwaarden
De belangrijkste uitbetalingsvoorwaarden zijn:
• Stuur alleen kopieën van facturen op. Bewaar de originele facturen zelf
(deze heeft u bijvoorbeeld nog nodig i.v.m. garantie).
• Stuur alleen facturen op van werkzaamheden die waarde toevoegen
aan uw huis.
• Stuur alleen facturen op die overeenstemmen met het bij de aanvraag
van de lening geaccordeerde verbouwingsplan, taxatierapport of koop/
aanneemovereenkomst en de eventuele meerwerklijst.
• Stuur alleen nota’s die nog niet eerder zijn gedeclareerd.

• U
 itbetaling is alleen mogelijk als uw naam op de factuur is vermeld. Van
het bedrijf moeten de volgende gegevens zijn vermeld: de bedrijfsnaam,
het adres, het bedrag, het BTW nummer, het rekeningnummer en het KvK
nummer. Bij kassabonnen zijn het BTW en KvK nummer niet noodzakelijk.
• Uitbetaling op basis van orderbevestigingen is alleen mogelijk aan
bedrijven (niet aan u zelf).
• Obvion kan informatie over de factuur inwinnen bij leveranciers
en aannemers.
Voor de uitgebreide uitbetalingsvoorwaarden verwijzen we naar onze
‘Wegwijzer Bouwrekening’, onze website obvion.nl of bel voor meer
informatie naar 045 – 579 6184.

Stap 2: vul uw persoonlijke gegevens in
Leningnummer:.......................................................................................................................................................................................................................................
Naam rekeninghouder(s):.......................................................................................................................................................................................................................
Straat:........................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode: ......................................................................................................... Plaats:.........................................................................................................................
E-mail*:............................................................................................................. Telefoonnummer tijdens kantooruren:....................................................................
* Als u uw e-mailadres doorgeeft ontvangt u direct een bevestiging van de uitbetaling per e-mail.
We zullen uw e-mailadres gebruiken voor correspondentie over uw hypotheek, zoals bijvoorbeeld de afhandeling van uw bouwdeclaraties.
Stap 3: geef uw facturen op
Factuurnummer(s)

Uitbetaling op
rekeningnummer

			

Ten name van

Bedrag

Totaalbedrag
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Omschrijving
(bijv. keuken, dak)

Declaratie bouwrekening

Stap 4: einde bouw/verbouwing (alleen invullen als de bouw/verbouwing afgerond is)
Is de verbouwing of bouw van uw huis afgerond? Dan wordt het eventuele restantsaldo op de bouwrekening gebruikt voor aflossing op uw lening.
Overleg met uw adviseur op welk leningdeel u het beste kunt aflossen.
O Ik vraag aflossing met het restantsaldo op mijn bouwrekening aan op de hoofdsom van leningdeel __________________ .
(als u geen leningdeel aangeeft, zal Obvion zelf een leningdeel aanwijzen)
OB
 innenkort ga ik verhuizen naar mijn nieuwe (verbouwde) huis. Vanaf ___  ___  ________ [dd/mm/jj]
wil ik alle correspondentie van Obvion ontvangen op mijn nieuwe adres:
Straat: ..........................................................................................................
Postcode: .................................................................................................... Plaats: . ......................................................................................................................

Stap 5: onderteken formulier

Datum

. .....................................................

Handtekening aanvrager(s)........................... ...........................................................................................................................................................

Stap 6: stuur dit declaratieformulier en de kopieën van de facturen op
Scan het ingevulde en ondertekende declaratieformulier en de kopieën van de facturen in en mail deze naar: info@obvion.nl
Of stuur het ingevulde en ondertekende declaratieformulier met kopieën van de facturen op aan:
Obvion
Postbus 3005
6401 DM Heerlen

PCFO001_1301

Nieuwe declaratieformulieren kunt u downloaden via obvion.nl/formulieren.
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