Dossier Nr. ___________ / _____

Vlaams Woningfonds cvba
Ieperlaan 41
1000 BRUSSEL

-

(in blanco laten)

Tel. (02)548 91 11
FSMA 016598 A –
KBO 0421 111 543 RPR Brussel

VERKLARING VAN GELDSCHIETER
A. KENMERKEN DER LENING
De ondergetekende (naam en voornamen) ________________________________________________________________________
wonende _____________________________________ straat, nr. ________ , te _________________________________ verklaart
(1)
een lening
toe te staan
aan de heer en mevrouw _______________________________________________________
toegestaan te hebben
wonende te ________________________________________________________________________ straat, nr. _______________
OM HEN TOE TE LATEN EEN WOONHUIS TE KOPEN/ BOUWEN/ VERGROTEN/ HERSTELLEN/ HERFINANCIEREN (1)
gelegen te ________________________________________, ____________________________________ straat, nr. _________
BEDRAG DER LENING in hoofdsom: __________________ EUR - Interestvoet: _______________% - Duur: ____________ jaar.
Werd er, tot waarborg van deze lening, een schuldsaldoverzekering afgesloten? __________________________
Zo ja, bij welke maatschappij? _________________________________________________________________________________
Bedrag van de levensverzekeringspremie ________________________________________________________________________
Modaliteiten van terugbetaling:
NB - Hierna in ‘t kort de terugbetalingsmodaliteiten aanduiden en de periodiciteit der vervaldagen opgeven, zowel voor de interesten als de terugbetaling van het
eigen kapitaal (met bedragen).

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
De hypotheek- of onderhandse akte is of zal verleden worden op(1) ____________________________________________________
voor notaris ________________________________________________ , te ___________________________________________

B. WANNEER DE LENING DOOR HET VLAAMS WONINGFONDS NIET WORDT TERUGBETAALD (2)
− Huidig debetsaldo ___________________________________ EUR
− Zijn ontleners achterstallig in hun betalingen? _____________ Bedrag achterstand _____________EUR
Ik stem erin toe dat de lening, waarvan de kenmerken opgegeven werden sub. A, hypotheekrang zou nemen NA de leningen
toegekend door:
_________________________________________________________________________________________________________
IK VERBIND MIJ GEEN WEDEROPNAME VAN KREDIET TOE TE STAAN ZONDER UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING
VAN HET VLAAMS WONINGFONDS.
Gedaan te ________________, ___________________ 2000
De Geldschieter,

C. WANNEER DE LENING DOOR HET VLAAMS WONINGFONDS VROEGTIJDIG WORDT TERUGBETAALD (2)
−
−
−
−
−

Huidig debetsaldo te betalen:
_____________________ EUR
Interesten:
_____________________ EUR
Kosten voor wederbelegging:
_____________________ EUR
Eventuele achterstallen:
_____________________ EUR
Andere:
_____________________ EUR
TOTAAL:
______________________ ____________________ EUR
− De terugbetaling kan geschieden op rekeningnummer ____________________________________________________________
van ______________________________________ , te _________________________________________________________
− Werd voor deze lening het éénmalig basisattest hypothecaire lening met het oog op aftrek voor enige woning of
belastingsvermindering voor kapitaal aflossingen afgeleverd ? ja/neen (1)
Gedaan te ________________, _______________ 20_____
De Geldschieter,
(1)
(2)

De onnodige meldingen doorhalen.
Naar gelang van het geval , de rubriek B of C invullen.
WFDLF003

