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Vragenlijst koper 
Dossiernr:  
 
Een vriendelijk verzoek om: 
a. uw gegevens te controleren en de ontbrekende gegevens in te vullen; 
b. de hier opgevraagde stukken en dit formulier op korte termijn naar ons te zenden. 
 
 

geslacht  
voornamen  
voorvoegsel  
achternaam  
geboortedatum  
geboorteplaats  
adres(sen)  
burgerlijke staat  
regime  
legitimatie  
telefoonnr privé  
telefoonnr werk  
mobiel  
e-mail  

 
 

Hypotheekofferte   
heeft u al een 
hypotheekofferte 
aangevraagd? 

 ja  → wie is de geldgever: 
 

 nee → het is aan te bevelen om minimaal 1 maand voor het passeren een 
hypotheekofferte aan te vragen   

heeft u een  
hypotheekadviseur? 

 ja  → tel. kantoor adviseur: 
 
naam kantoor adviseur: 
 

 nee    
gaat u de hele 
aankoopsom lenen? 

 ja, met hypotheek en eventueel overbruggingskrediet 
 nee  → hoeveel betaalt u met eigen middelen (ruwe schatting): 

 
  

 
Overig  
indien u geld 
overhoudt 

rekeningnummer (geen spaarrekening): 
 
ten name van: 

is bij u sprake van 
bewind, faillissement, 
schuldsanering e.d.? 

 ja  → neem contact met ons op 

 nee    
wilt u informatie over 
een samenlevings-
overeenkomst ?  

 ja  → we willen partnerpensioen bij overlijden, de woning naar de 
langstlevende bij overlijden, inkomsten- en erfbelasting besparen met 
fiscaal partnerschap, afspraken vastleggen als relatie verbroken wordt 

 nee   

 nvt    
wilt u informatie over 
huwelijkse 
voorwaarden? 

 ja  → ○ we gaan trouwen en willen bescherming tegen schuldeisers/beginnen 
eigen zaak/willen andere verdeling/maatwerk  

  ○ al gehuwd in gemeenschap van goederen maar willen bescherming 
tegen schuldeisers/eigen zaak/willen maatwerk  
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  ○ al gehuwd op huwelijkse voorwaarden en willen deze laten 
controleren/erfbelasting besparen door huwelijkse voorwaarden te 
wijzigen 

  ○ anders …. 
 nee    

 nvt     
wilt u informatie over 
testament? 

 ja  → ○ een voogd aanwijzen  
  ○ erfbelasting besparen  
  ○ oude testament laten controleren (m.n. testament van vóór 2003) 
  ○ schoonfamilie uitsluiten/erfenis alleen voor eigen kinderen 
  ○ echtscheidingstestament 
  ○ tweetrapstestament 
  ○ anders …. 
 nee     

 nvt     
 
 
datum:  handtekening koper(s): 
  
  
  

 

 


