
 
AANVRAAGFORMULIER 

 

PERSOONLIJKE LENING 
Zorgvoorzieningen Fonds 

 
 

 

Kredietaanvrager:                                 Dhr. /    Mevr.     
 

 

 
 

 

 
 
 

Gegevens van de begunstigde 

(minderjarigen/gepensioneerden/invaliden/curandus): 

Naam:  

Voornamen:  

Adres:  

Telefoon / Mobielnummer:  

Datum van indiensttreding:  

Geboorte datum:  

Geboorte plaats en land:  

Legitimatie door middel van:        [  ] I.D. kaart    [  ] Rijbewijs         [  ] Paspoort 

Nummer geldig legitimatiebewijs:  

Nationaliteit:  

Burgerlijke staat:  [ ] gehuwd       [ ] ongehuwd       [  ] concubinaat 

 
 
 
 
 

Gegevens van de (aanvrager): 

Naam:   

Voornamen:   

Hoedanigheid: 

nstiging/begunstiging…….. 

dienstverlener/eigen begunstiging/begunstiging…….. 

Huisadres:   

E-mail adres:   

Telefoon / Mobielnummer:   

Datum van indiensttreding:    

Geboorte datum:    

Geboorte plaats en land:   

Werkgever:   

Functie:  

Legitimatie door middel van:   [  ] I.D. kaart     [  ] Rijbewijs         [  ] Paspoort 

Nummer geldig 

legitimatiebewijs:   

 

Nationaliteit:   

Burgerlijke staat:   [ ] gehuwd       [  ] ongehuwd       [  ] concubinaat 



 
AANVRAAGFORMULIER 

 

PERSOONLIJKE LENING 
Zorgvoorzieningen Fonds 

 
Informatie inzake de lening: 

Leensom: [ ] SRD  

Looptijd 

 
Zekerheden: 

1. ………………………………………..…….. 

2. ………………………………………..……… 

3. ……………………………………….………. 

4. ……………………………………………….. 

 
Omschrijving aandoening: 

 Doel van de lening: 

 

 Specialist / discipline: 

 

In te leveren bescheiden: 

( ) Loonslip/Inkomensoverzicht 

( ) Werkgeversverklaring/KKF uittreksel 

( ) Uittreksel(s) Bev. Register 

( ) Offerte(s) 
 

Overige documenten: 

1.  4. 7. 
2.  5. 8. 
3.  6. 9. 

 

 

De Bank behoudt zich het recht voor aanvragen af te wijzen. De aanvrager/ster verklaart 
hierbij, dat de door hem/haar in deze aanvraag verstrekte gegevens juist en volledig 
zijn en machtigt ons hierbij alle informatie omtrent hem/haar en zijn/haar gezin in te 
winnen, die wij noodzakelijk achten. 

 

N.B.: De aanvraag wordt pas in behandeling genomen, nadat alle benodigde 
bescheiden door de cliënt zijn ingeleverd. 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld en getekend te Paramaribo, d.d.………………………………… 

 

 

Handtekening aanvrager: Account Manager: 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled36: Off
	untitled37: Off
	untitled38: Off
	untitled39: Off
	untitled40: Off
	untitled41: Off
	untitled42: Off
	untitled43: Off
	untitled44: Off
	untitled45: Off
	untitled46: Off
	untitled47: Off
	untitled48: Off
	untitled49: Off
	untitled55: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled50: Off
	untitled51: Off
	untitled52: Off
	untitled53: Off
	untitled54: Off


