
Klantformulier ING
Inventarisatie van uw gegevens

Hartelijk dank voor uw aanvraag voor een hypotheek bij ING. Volgens de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming 
van witwassen en financieren van terrorisme moeten wij vaststellen dat we alleen zaken doen met klanten die integer zijn. 
Daarom vragen wij u om onderstaande vragen te beantwoorden.

2b Welk bedrag bent u van 
plan om komend jaar bij
ING onder te brengen? 
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(Familie) trust

Door verzekering uitbetaalde bedragen 

Rendementen uit investeringen 

Winst uit loterij (periodiek uitgekeerd) 

Inkomen uit vermogen

Geen inkomen

Anders, namelijk:

1. Uw gegevens

1a Voorletter(s) 

1b Tussenvoegsel 

1c Achternaam 

1d Geboortedatum 

1e   Heeft u een

2. Uw situatie

2a   Wat is uw belangrijkste

bron van inkomen?

Salaris (werknemer)

AOW of pensioen

Uitkering

Studiefinanciering/studielening 

Inkomen partner of ouder 

Inkomsten uit eigen onderneming 

Alimentatie

Huurinkomsten

Minder dan € 500.000

Tussen de € 500.000 en € 1 miljoen 

Meer dan € 1 miljoen 

Nee - vul het formulier volledig in en onderteken deze.

Ja - u hoeft het formulier niet verder in te vullen en/of te ondertekenen. Wel moet u het 

formulier terug sturen naar uw hypotheekadviseur.

2c Bent u wel eens geweigerd  
door een bank?

Nee

Ja. Geef hieronder de reden aan waarom u bent geweigerd.

betaalrekening bij ING?

Indien u van plan bent 
meer dan € 500.000 
onder te brengen - hoe is 
dit vermogen tot stand 
gekomen?

Sparen Winst uit eigen onderneming

Beleggen Uitgekeerde schadevergoeding

Erfenis Pensioenregeling

Verkoop van eigen (vakantie)woning Winst uit loterij/gokken/casino

Door werkgever uitgekeerde vergoeding/bonus Anders, namelijk:

Verkoop van onderneming
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Klantformulier ING 
Inventarisatie van uw persoonlijke gegevens

3. Verklaring en ondertekening

Hierbij verklaar ik dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. 

3a Datum

3b  Plaats

3c  Naam Ondertekenaar

3d  Handtekening

4. Opsturen

Om ervoor te zorgen dat ING uw formulier ontvangt, stuurt u het formulier terug naar uw hypotheekadviseur.


