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Geldgever:

Naam instelling:

Contactpersoon:

Garantienummer:

Geldnemer 1: Geldnemer 2:

Naam: Naam:

Huidig adres:

Postcode/woonplaats:

Geldlening: Onderpand:

Datum hypotheekofferte:

Datum ingang lening:

Leningnummer:

NHG-aansluitnummer:

Telefoonnummer:

Huidig adres:

Postcode/woonplaats:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Rentepercentage:

Bij aanvang:

Gewijzigd per: Naar:

Gewijzigd per: Naar:

Ten tijde van de verkoop:

Gedwongen verkoop

Verkoopdatum:

Ligt de oorzaak van de gedwongen verkoop in: Scheiding: O ja     O nee

Werkloosheid: O ja     O nee

Arbeidsongeschiktheid: O ja     O nee

Verkoopwijze: O Onderhands

O Executoriaal

O Onderhandse executie

Verantwoording
a. verklaring:

Ondergetekende verklaart:

ten aanzien van deze declaratie bevoegd te zijn namens de genoemde geldgever te handelen;

dat is gehandeld conform de op de borgtocht van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden voor Borgtocht;

dat vorenstaande gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld;

alle voor de beoordeling noodzakelijke documenten zijn toegevoegd (zie checklist dossier);

dat de aanspraak op de borg is gemeld bij het BKR middels een HY-2 registratie (en eventueel andere coderingen)

en geeft toestemming aan Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen voornoemde registratie te verwijderen en te 

vervangen door een registratie van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen;

en verzoekt het verlies over te maken op:

Rekeningnummer:

Ten name van: Te:

Onder vermelding van:

b. ondertekening:

Naam:

Functie:

Plaats: Datum:

Declaratieformulier
Nationale Hypotheek Garantie
Declaratie zenden aan:
Nationale Hypotheek Garantie,
Postbus 309, 2700 AH  Zoetermeer

Handtekening:
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Berekening van het verlies:

Restant hoofdsom
Hoofdsom lening: -

-
-
-

€                     
Verminderd met: Aflossing en/of afkoopwaarde €                     

Overschot uit depot €                     
Gedeeltelijk royement tijdens looptijd €

Restant hoofdsom -€                      A

Onbetaalde hypotheekrente
Datum laatste reguliere betaling
Datum gedwongen verkoop

Aantal dagen onbetaald
Rentepercentage
Restanthoofdsom (vermeerderd met evt. afkoopwaarde)
Rekendagen per jaar
Onbetaalde hypotheekrente
Tussentijdse betalingen -/-

-/-
-/-
-/-

Netto onbetaalde hypotheekrente
Onbetaalde hypotheekrente -€                      B

Boete te late betaling leningdeel 1 leningdeel 2

leningdeel 1 leningdeel 2

Maandtermijn
Boeterente (conform hypotheekakte)
Aantal maanden niet betaald (maximaal 12 maanden)
Cumulatief aantal maanden

Boete te late betaling -€                      C

Bijkomende kosten gemaakt ten behoeve van de uitwinning van de woning
Verzekeringspremies
Opknapkosten
Taxatiekosten +/+
Kadastraal onderzoek +/+
Kosten doorhaling hypotheek +/+
Kosten telefonische overboeking
Achterstallige onroerend zaak belasting
Achterstallige rioolrecht +/+
Achterstallige waterschapslasten
Achterstallige bijdrage VvE +/+
Achterstallige canonverplichtingen
Makelaarscourtage (inclusief advertenties)
Opheffingskosten beslag +/+
Boedelbijdrage curator (alleen bij onderhandse verkoop)
Honorarium notaris +/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

Kosten deurwaardersexploten +/+
Veilingbiljetten +/+
Veilingadvertenties +/+
Oproeper +/+
Zaalhuur +/+
Inzetpremie (onder welke titel dan ook)
Buitengerechtelijke incassokosten
Griffierechten +/+

+/+
+/+

Procureurskosten +/+
Bijkomende kosten -€                      D

Opbrengst woning
Bruto-opbrengst gedwongen verkoop
Teruggave onroerende zaak belasting
Teruggave rioolrecht +/+

+/+

Teruggave waterschapslasten +/+
Overige ontvangen gelden +/+

Opbrengst woning -€                      E

Berekening verlies
Restant-hoofdsom -€                     A
Onbetaalde hypotheekrente -€                     +/+ B
Boete te late betaling -€                     +/+ C
Bijkomende kosten -€                     +/+ D

Totaal -€                      
Af: opbrengst woning -

-
€                      E

Verlies €                      
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