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In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

dossiernummer 

Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier verstrekt u gegevens over de onroerende eigendom die u in uw bezit hebt. U voegt dit formulier 
bij de aanvraag van het woonkrediet. 

VERKLARING OP EREWOORD OVER UW EIGENDOMSBEZIT 

In te vullen door aanvrager 1 

1. Hebt u een woning of een perceel, bestemd voor woningbouw, volledig of gedeeltelijk in volle eigendom
in het binnen- en/of buitenland?
Bij volle eigendom hebt u alle eigendomsrechten op de woning of het perceel.

Ja. Vul de gegevens van die woning of dat perceel in: 

straat, nummer en bus 

postnummer en gemeente 

land 

Neen. 

2. Hebt u een woning of een perceel, bestemd voor woningbouw, gedeeltelijk in volle eigendom?

Ja. Hebt u die woning of dat perceel kosteloos verkregen? 
Ja. Voeg een bewijs daarvan bij dit formulier. 
Neen. 

Neen. 

3. Hebt u een woning of een perceel, bestemd voor woningbouw, volledig of gedeeltelijk in erfpacht, opstal
of vruchtgebruik gegeven of genomen?
Erfpacht houdt in dat een eigenaar van een grond tegen betaling van een jaarlijkse pacht of canon het gebruik
en genot van een woning of perceel heeft afgestaan aan iemand anders.
Recht van opstal betekent dat iemand gebouwen mag bouwen en aanplantingen mag doen op iemand anders
zijn grond.
Vruchtgebruik houdt in dat iemand anders een woning of perceel mag gebruiken alsof hij zelf de eigenaar is op
voorwaarde dat hij de woning of het perceel in stand houdt.



Ja. Vul de gegeven van die woning of dat perceel in:  
 

straat, nummer en bus  

  

postnummer en gemeente  

  

land  

Neen. 
 

4. Hebt u een woning of een perceel, bestemd voor woningbouw, gedeeltelijk in erfpacht, opstal of 
vruchtgebruik genomen? 

 
Ja. Hebt u die woning of dat perceel kosteloos verkregen? 

Ja. Voeg een bewijs daarvan bij dit formulier.  
Neen. 

Neen. 
 

5. Hebt u een woning of een perceel, bestemd voor woningbouw, gedeeltelijk in erfpacht of opstal gegeven? 
 

Ja. Hebt u die woning of dat perceel kosteloos verkregen? 
Ja. Voeg een bewijs daarvan bij dit formulier.  
Neen. 

Neen. 
 
6. Bent u zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin u zakelijke rechten zoals 
vermeld in bovenstaande punten 1 tot en met 5 heeft ingebracht?  

Ja. Voeg een bewijs van uw functie of aandeel in de vennootschap toe. 
Neen. 

 
 

In te vullen door aanvrager 2 

 
7.  Hebt u een woning of een perceel, bestemd voor woningbouw, volledig of gedeeltelijk in volle eigendom 
in het binnen- en/of buitenland? 
Bij volle eigendom hebt u alle eigendomsrechten op de woning of het perceel.  

 
Ja. Vul de gegevens van die woning of dat perceel in:  
 

straat, nummer en bus  

  

postnummer en gemeente  

  

land  

Neen. 
 

8. Hebt u een woning of een perceel, bestemd voor woningbouw, gedeeltelijk in volle eigendom? 
 

Ja. Hebt u die woning of dat perceel kosteloos verkregen? 
Ja. Voeg een bewijs daarvan bij dit formulier.  
Neen. 

Neen. 
 



9. Hebt u een woning of een perceel, bestemd voor woningbouw, volledig of gedeeltelijk in erfpacht, opstal 
of vruchtgebruik gegeven of genomen? 
Erfpacht houdt in dat een eigenaar van een grond tegen betaling van een jaarlijkse pacht of canon het gebruik 
en genot van een woning of perceel heeft afgestaan aan iemand anders. 
Recht van opstal betekent dat iemand gebouwen mag bouwen en aanplantingen mag doen op iemand anders 
zijn grond. 
Vruchtgebruik houdt in dat iemand anders een woning of perceel mag gebruiken alsof hij zelf de eigenaar is op 
voorwaarde dat hij de woning of het perceel in stand houdt. 
 

Ja. Vul de gegeven van die woning of dat perceel in:  
 

straat, nummer en bus  

  

postnummer en gemeente  

  

land  

Neen. 
 

10. Hebt u een woning of een perceel, bestemd voor woningbouw, gedeeltelijk in erfpacht, opstal of 
vruchtgebruik genomen? 

 
Ja. Hebt u die woning of dat perceel kosteloos verkregen? 

Ja. Voeg een bewijs daarvan bij dit formulier.  
Neen. 

Neen. 
 

11. Hebt u een woning of een perceel, bestemd voor woningbouw, gedeeltelijk in erfpacht of opstal gegeven? 
 

Ja. Hebt u die woning of dat perceel kosteloos verkregen? 
Ja. Voeg een bewijs daarvan bij dit formulier.  
Neen. 

Neen. 
 
12. Bent u zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin u zakelijke rechten zoals 
vermeld in bovenstaande punten 7 tot en met 11 heeft ingebracht?  

Ja. Voeg een bewijs van uw functie of aandeel in de vennootschap toe. 
Neen. 

 
 

Bij te voegen bewijsstukken 

 
Voeg alle bewijsstukken toe op basis van wat u invulde bij de beantwoording van vraag 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 en 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ondertekening 

 
Ik verklaar op erewoord dat de hierboven vermelde gegevens correct zijn. 
  
datum 

 dag  maand  jaar   dag  maand  jaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
handtekening van aanvrager 1             handtekening van aanvrager 2  
 

voor- en achternaam  voor- en achternaam 

   

 
 


