Aanvragen
Bouwdepotdeclaratie ASN Hypotheek
Mijn gegevens		

De heer

Mevrouw

Achternaam
Voorletter(s)
Adres en huisnummer
Postcode

Plaats

Uw hypotheek
Hypotheeknummer
Depotnummer

Te declareren

U geeft hier aan wie het bedrag van uw declaratie ontvangt. Uzelf of de leverancier. Is de declaratie bedoeld voor energiebesparende voorzieningen vanuit
uw ASN Duurzaam Wonen? Dan kruist u dat aan onder ‘Energiebesparende voorzieningen’.
Bedrag

Overmaken naar
mijn Incassorekening

Totaal aantal facturen

Bouwdepot beëindigen

Blijft er een bedrag over dat bestemd was voor
ASN Duurzaam Wonen, dan wordt dat bedrag daarop
afgelost. Blijft er daarna nog een bedrag over dan
wordt dat afgelost op uw hypotheek.

Nieuwbouwwoning

Heeft u een nieuwbouwwoning?

Overmaken naar
Leverancier

Rekeningnummer leverancier

Totaal bedrag facturen

€

Energiebesparende
voorzieningen

Bouwdepot beëindigen
Ja, dit is mijn laatste declaratie.
Ja, mijn verbouwing is afgerond en ik heb mijn laatste declaratie reeds ingediend.
Nee

Nee
Ja, maar het adres is nog niet bekend
Ja, het adres is

Goed om te weten

•
Bewaar een kopie van dit declaratieformulier voor uw eigen administratie.
•
We verwerken uw declaratie binnen 5 werkdagen.
•
Lees onderaan dit formulier bij ‘Regels voor uw declaratie’ aan welke punten uw declaratie moet voldoen.
•
U kunt niet vooruit betalen of aanbetalen vanuit uw bouwdepot.
• 	U bent zelf verantwoordelijk voor uw belastingaangifte. De belastingdienst kan u altijd vragen om te bewijzen waar u het bouwdepot voor gebruikt hebt.
Bewaar daarom alle rekeningen en bonnen die te maken hebben met de verbouwing. Wij controleren niet of uw declaratie voldoet aan de fiscale eisen
voor renteaftrek. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Z.O.Z.

Ondertekenen		
Ik ga ermee akkoord dat ASN Bank alleen uitbetaalt nadat deze declaratie is goedgekeurd.
Plaats
Dagtekening (datum)

_

_

Handtekening

Versturen
•

Zet uw handtekening op alle rekeningen en kassabonnen.

•

Maak kopieën van alle ondertekende rekeningen en kassabonnen. Een foto maken mag ook. Zorg er dan wel voor dat de tekst goed leesbaar is.

•	Heeft u een bedrag voorgeschoten en wilt u dit op uw eigen rekening krijgen? Stuur dan de kassabon of factuur op uw naam én een betaalbewijs mee.
Bijvoorbeeld een kopie van uw bankafschrift of de bon van de pinbetaling.

Scan alle documenten of maak er een foto van. En stuur alles naar informatie@asnbank.nl.
Met de post mag ook. Stuur alle documenten dan naar:
ASN Bank
Antwoordnummer 1188
2501 WB Den Haag
U kunt uw declaratie ook online doorgeven via ASN Online Bankieren.

Regels voor uw declaratie
We adviseren u deze regels voor uw bouwdepotdeclaratie goed door te lezen. Als u zich eraan houdt, kunnen wij uw bouwdepotdeclaratie sneller
verwerken en bent u beter beschermd tegen misbruik. Voldoet uw bouwdepotdeclaratie niet aan deze regels? Dan kunnen we het geld niet voor u
overmaken. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw adviseur of kijk voor meer informatie op asnbank.nl/bouwdepot.
1. Onderteken altijd uw bouwdepotdeclaratie.
2. We maken alleen geld over als er een factuur is.
3. Stuur altijd een kopie van uw factuur of kassabon mee. Vergeet niet uw handtekening op de factuur of bon te zetten.
4. 	Wij maken alleen geld over naar uw rekeningnummer dat gebruikt wordt voor de incasso van uw ASN Hypotheek. Of naar het rekeningnummer van de
leverancier die op de factuur staat.
5. 	Betaal aankopen die u wilt declareren nooit contant. We maken alleen geld over naar uw eigen rekening als u een betaalbewijs, zoals een kopie
bankafschrift of bon van de pinbetaling meestuurt.
6. Het totaalbedrag van de declaratie moet per formulier minimaal € 250 zijn.
7. 	De factuur of kassabon mag niet ouder dan 6 maanden zijn. Heeft u een hypotheek met NHG? Dan mag de factuur niet ouder zijn dan de offertedatum
van de aanvraag.
8. U kunt alleen facturen van buitenlandse leveranciers declareren die zijn opgesteld in het Nederlands, Engels of Duits met bedragen in euro’s.
9. 	Uw verbouwing moet de kwaliteit van uw huis verbeteren. De kwaliteitsverbetering* moet gelijk zijn aan de omschrijving in de offerte van de aannemer
(inclusief meerwerk), het taxatierapport of de verbouwingsspecificatie.
10.	Declareert u facturen of bonnen waarop ook aankopen staan die niet onder kwaliteitsverbetering vallen? Streep die dan door en haal ze van het
totaalbedrag op de facturen of bonnen af.

* Wat is kwaliteitsverbetering?
Met kwaliteitsverbetering bedoelen we het herstel van achterstallig onderhoud en verbetering en/of uitbreiding van uw huis. Belangrijk is dat het herstel
of de verbetering deel uitmaken van uw huis. Of dat ze niet van het huis gescheiden kunnen worden zonder dat uw huis beschadigd wordt. Voorbeelden
zijn inbouwapparatuur in de keuken, schilderwerk aan de binnen- en buitenkant, isolatiematerialen, (onderdelen van) de verwarmingsinstallatie, dubbel
glas, zonwering en luiken aan de buitenkant, plavuizen of tuinaanleg. Zonwering aan de binnenkant, gordijnen, behang, laminaat, wasmachines, banken en
andere inrichting zijn geen kwaliteitsverbetering.

Gedragscode
We gaan ervan uit dat u alleen correcte facturen declareert. Heeft u geprobeerd met valse of vervalste facturen geld uit het depot uit te laten betalen of
uitbetaald gekregen? Dan worden uw persoonsgegevens geregistreerd in de gebeurtenissenadministratie en/of het Incidentenregister. En in het Interne
en Externe Verwijzingsregister die aan deze systemen zijn gekoppeld. Dit is afgesproken in de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële

Bescherming Persoonsgegevens
Als u klant bij ons wordt, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor de doelen zoals beschreven in ons privacy- en cookiereglement.
Wilt u meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op asnbank.nl voor ons privacy- en cookiereglement. Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode vindt u op nvb.nl.

Dit aanmeldingsformulier in een gesloten envelop sturen naar:
ASN Bank, Antwoordnummer 1188, 2501 WB Den Haag.
Een postzegel is niet nodig.

Heeft u vragen? Bel dan de ASN Klantenservice:
070 - 35 69 335 (maandag t/m vrijdag).
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