Hulp bij aanleveren
Tips & instructies
In één keer goed aanleveren – Tips voordat u begint:






Alle documenten kunt u op internet downloaden bij uw bank, uw werkgever en het UWV.
Deze documenten voldoen aan onze eisen;
Zorg ervoor dat u de documenten downloadt als pdf-bestand. Een foto of schermafbeelding
van het computerscherm of de mobiel bankieren app kunnen wij niet accepteren;
De documenten mogen geen doorgestreepte gegevens bevatten én zijn niet ouder dan
twee maanden.

Dit hebben we van u (en uw medekredietnemer) nodig:
1) Het bijgesloten Formulier toetsen betaalbaarheid

Vul dit formulier zorgvuldig en naar waarheid in.

U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, scannen en per e-mail toesturen.
Check: zorg ervoor dat het rekeningnummer, uw naam en adres zichtbaar zijn op de
onderstaande documenten.
2) Salarisstrook of UWV betaalspecificatie van al uw inkomsten

Ontvangt u inkomen? Stuur dan uw laatst ontvangen inkomensspecificatie(s).

Heeft u een uitkering? Stuur dan uw laatst ontvangen UWV betaalspecificatie(s).
Deze gegevens moeten
ook zichtbaar zijn:
• Voornaam/voorletters
+ achternaam
• Adres en woonplaats
• Begin- en eindsaldo
• De totalen bij- en
afschrijvingen
Let op: Een bij- en
afschrijvingsoverzicht is
niet voldoende.

3) Bankafschrift(en) van een hele maand

Hierop staat uw inkomen (van uw baan en/of uitkering).

Hierop staan uw lasten en eventuele leningen zoals ingevuld op het formulier toetsen
betaalbaarheid.
Belangrijk: Gebruikt uw medekredietnemer voor de gevraagde bij- en afschrijvingen een ander
rekeningnummer dan u? Stuur dan de bankafschriften van beide rekeningnummers waarop de
transacties staan weergegeven.
Let op: bovenstaande documenten moeten uit dezelfde maand zijn.
Voorbeeld: is uw laatst ontvangen salarisstrook van september? Stuur dan ook het
bankafschrift van september.

4) Uw pensioenoverzicht downloaden

Log in met uw DigiD op www.mijnpensioenoverzicht.nl;

Ga akkoord met de voorwaarden en haal uw gegevens op;

Vul de vragen onderaan in en klik op ‘Bekijk mijn pensioenoverzicht’;

Klik rechtsboven ‘Download uw pensioenoverzicht’ en kies PDF.

Stuur uw documenten naar passendkrediet@alfam.nl
Wist u dat de meeste klanten de documenten per e-mail opsturen? Dit is niet alleen
handig maar gaat ook snel.
Stuurt u de documenten toch graag per post? Dan ontvangen wij dat graag op
Antwoordnummer 2045, 3970 VD Bunnik, ter attentie van Klantbeheer - passend krediet.
In ons Privacy Statement op defam.nl leest u meer over hoe wij vertrouwelijk
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