Aanvraag-/Wijzigingsformulier Roodstand ASN Bankrekening
Dit gedeelte
vult ASN Bank in

Rekeningnummer (IBAN)

N

L

A

S

N

B

Dit formulier is geschikt voor het aanvragen of wijzigen van een roodstandlimiet op uw ASN Bankrekening.

1 Gewenste hoogte limiet roodstand
€
 200

€
 1.500

€
 250

€
 2.000

€
 500

€
 2.500

€
 1.000

Beëindigen limiet

Als u een Roodstand ASN Bankrekening aanvraagt of uw huidige limiet wilt verhogen, vult u 2, 3 en 4 in.
Wanneer u uw huidige limiet wilt verlagen, hoeft u alleen 2 en 4 in te vullen.

2 Gegevens ASN Bankrekening
Rekeningnummer (IBAN)

N

L

A

S

N

B

Naam rekeninghouder
Naam mederekeninghouder (indien van toepassing)

3 Financiële gegevens
a
 lleenstaand		

gezin
met inwonende kinderen


alleenstaand
met inwonende kinderen

gezin
zonder inwonende kinderen


Netto-inkomen per maand

,

Nettohuurlasten per maand*

,

Bruto-hypotheeklasten per maand*

,

Te betalen alimentatie per maand

,

Maandlasten lopende kredieten

,

* invullen wat van toepassing is.
Als rekeninghouder bent u verplicht een kopie van een recente salarisstrook mee te sturen met dit formulier. Wilt u het inkomen van de mederekeninghouder meenemen bij het bepalen van de limiet? Stuurt u dan ook een kopie van een recente salarisstrook van de mederekeninghouder op.

4 Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier ga ik ermee akkoord dat ASN Bank inlichtingen over mijn kredietpositie inwint bij het Bureau Krediet Registratie (BKR)
in Tiel. Tevens ga ik akkoord met de voorwaarden Roodstand ASN Bankrekening.
Plaats

Datum

_

_

Handtekening rekeninghouder

Handtekening mederekeninghouder

Z.O.Z.

Invulinstructie Aanvraag-/Wijzigingsformulier Roodstand
Toelichting bij punt 3, financiële gegevens
• Netto-inkomen per maand:
	Nettomaandinkomen van rekeninghouder en eventuele mederekeninghouder, zoals vermeld op de salarisstrook. Dit nettomaandinkomen is het brutosalaris
of de bruto-uitkering na aftrek van de inkomstenbelasting en de sociale lasten. Bepaalde componenten mag u niet als inkomen opvoeren. De belangrijkste
daarvan zijn:
-

Vakantiegeld

-

Zorgtoeslag

-

(Vaste) onkostenvergoedingen

-

Bonussen

-

Provisies

-

Overwerk

-

Vermogen

-

Kinderbijslag

•	Nettohuurlasten per maand:
Huurbedrag minus de eventuele huurtoeslag en zonder de kosten voor gas, elektriciteit en water.
• Bruto-hypotheeklasten per maand:
In geval van een hypotheek: het bedrag aan aflossing en rente, zonder de kosten voor gas, elektriciteit en water.
• Te betalen alimentatie per maand:
Het bedrag dat u en eventueel uw partner samen maandelijks betalen aan alimentatie.
• Maandlasten lopende kredieten:
Maandelijkse kosten van rente en aflossing van bijvoorbeeld persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, postorderkredieten en uitgestelde betalingen.

Andere inkomstenbronnen
Er zijn situaties denkbaar waarbij de (mede)rekeninghouder niet over een vast inkomen en/of een bewijs daarvan in de vorm van een salarisstrook beschikt.
Hieronder leest u hoe u in zo’n situatie kunt handelen:
U ontvangt een uitkering (bijvoorbeeld AOW, pensioen, VUT, WIA)
In dit geval stuurt u als bewijs van inkomen een kopie van een recent (niet ouder dan één jaar) overzicht van de uitkeringsinstantie met dit formulier mee.
Daarop moet duidelijk zijn wat u per maand of jaar ontvangt.
U bent zelfstandig ondernemer
Bereken zelf uw gemiddelde nettomaandinkomen en vul dat aan de voorzijde van dit formulier in. Als bewijs van inkomen stuurt u kopieën van het meest
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recente jaarverslag en/of aangifte inkomstenbelasting met dit formulier mee.

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 - 3569 335 (maandag t/m vrijdag).

Deze publicatie is gedrukt op hergebruikt papier.

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.

