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Gegevens financieel adviseur

Persoonlijke gegevens aanvrager

Aanvraagformulier  
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid/
hoofdelijke gebondenheid
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Voorletters Achternaam

Geboortedatum

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

 
Hoeveel kinderen heeft u thuis wonen (tot 21 jaar)?

 

U vult dit formulier samen met uw financieel adviseur in. Uw adviseur stuurt het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier via 
e-mail naar hypotheek@lloydsbank.nl. Heeft uw adviseur nog vragen? Dan zijn wij bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.30 uur op 
telefoonnummer 020 200 83 88.

Voldoet de aanvraag aan de acceptatietoets van Lloyds Bank? 
Ja  Woningbehoud is mogelijk
Nee NHG-beheertoets uitgevoerd?

Voldoet de aanvraag aan de NHG-beheertoets?  
Ja  Woningbehoud wordt beoordeeld met de beheertoets en het explainformulier*
Nee Hoofdelijk ontslag is niet mogelijk

*Het meesturen van de NHG-beheertoets en het explainformulier is verplicht.

Naam advieskantoor     

Straat  

Postcode en plaats  

Naam adviseur 

Telefoonnummer 

Nummer AFM-vergunning 

Algemeen
Leningnummer 

Let op: Kijk in onze Hypotheekgids voor de regels voor de maximale verstrekking van een aflossingsvrij leningdeel. 

http://hypotheek@lloydsbank.nl
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Burgerlijke staat (met de ex-partner) voor de relatiebeëindiging

Vermogenssituatie na de relatiebeëindiging

Aanvraagformulier  
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid/
hoofdelijke gebondenheid

 Getrouwd in gemeenschap van goederen

 Getrouwd/geregistreerd partner in beperkte gemeenschap van goederen

 Getrouwd met huwelijkse voorwaarden

 Geregistreerd partner met partnerschapsvoorwaarden

 Geregistreerd partner zonder partnerschapsvoorwaarden

 Samenwonend met samenlevingscontract

 Samenwonend zonder samenlevingscontract

 Anders, namelijk….   

Is er sprake van overwaarde op de woning?     Ja   

        Nee, er is geen verrekening van 
toepassing   

   
       Nee, er is sprake van onderwaarde

Zo ja, wat is het bedrag aan overwaarde? €  

Hoe gaat u dit deel van de overwaarde betalen aan uw ex-partner?

Met spaargeld        Ja     Nee

Zo ja, met welk bedrag   €  

Met een schenking     Ja     Nee

Zo ja, met welk bedrag   €  

Met een verhoging van de  
Lloyds Bank Hypotheek    Ja     Nee

Zo ja, met welk bedrag  €  

  Anders, namelijk….    

  Niet   
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Aanvraagformulier 
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid/
hoofdelijke gebondenheid

Soort arbeidsovereenkomst 

   Vast dienstverband 

    Tijdelijk dienstverband

   Zelfstandig ondernemer*  

   Pensioen 

   Uitkering 

*  Bent u zelfstandig ondernemer? Dan wordt uw inkomen getoetst met een 
inkomensverklaring van een onafhankelijke partij. Kijk op lloydsbank.nl/
stukkenlijst welke inkomensverklaring voor u van toepassing is.

Datum indiensttreding

Bruto jaarinkomen € 

(incl. vakantiegeld, 13e maand, vaste eindejaarsuitkering, structurele 
onregelmatigheidstoeslag, overige vaste inkomensbestanddelen)

Overige inkomsten   € 

(bijvoorbeeld toeslagen, lijfrente, partneralimentatie, huuropbrengsten etc.)

Bent u of is uw partner 50 jaar of ouder? Of heeft u een aflossingsvrij leningdeel? 
Stuur dan ook een kopie van mijnpensioenoverzicht.nl mee.  

(Toekomstig) pensioeninkomen        € 

Eigen vermogen 
Saldo spaarrekeningen  € 
Waarde beleggingen zoals aandelen,  
beleggingsfondsen en obligaties  € 

Waarde onroerend goed (anders dan uw eigen woning) € 

Overige eigen middelen € 

Soort arbeidsovereenkomst 

   Vast dienstverband 

    Tijdelijk dienstverband

   Zelfstandig ondernemer*  

   Pensioen 

   Uitkering 

*  Bent u zelfstandig ondernemer? Dan wordt uw inkomen getoetst met een 
inkomensverklaring van een onafhankelijke partij. Kijk op lloydsbank.nl/
stukkenlijst welke inkomensverklaring voor u van toepassing is.

Datum indiensttreding

Bruto jaarinkomen € 

(incl. vakantiegeld, 13e maand, vaste eindejaarsuitkering, structurele 
onregelmatigheidstoeslag, overige vaste inkomensbestanddelen)

Overige inkomsten   € 

(bijvoorbeeld toeslagen, lijfrente, partneralimentatie, huuropbrengsten etc.)

Bent u of is uw partner 50 jaar of ouder? Of heeft u een aflossingsvrij leningdeel? 
Stuur dan ook een kopie van mijnpensioenoverzicht.nl mee.  

(Toekomstig) pensioeninkomen        € 

Eigen vermogen 
Saldo spaarrekeningen  € 
Waarde beleggingen zoals aandelen,  
beleggingsfondsen en obligaties  € 

Waarde onroerend goed (anders dan uw eigen woning) € 

Overige eigen middelen € 

Inkomen aanvrager Inkomen mede-aanvrager (nieuwe partner)
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Nieuwe partner (schuldenaar en mede-eigenaar voor 50%)

Wilt u een nieuwe partner toevoegen als medeschuldenaar van de totale hypotheek?     Ja     Nee

Zo ja, vul de onderstaande gegevens in. 
Gegevens van de nieuwe partner 
Voorletters Achternaam

Geboortedatum

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

E-mailadres

Let op: Uw nieuwe partner moet dit aanvraagformulier ook ondertekenen. Stuur een identiteitsbewijs van uw nieuwe partner mee met het formulier.

Hoeveel kinderen heeft u thuis wonen (tot 21 jaar):  

Bent u eerder gescheiden?    Ja     Nee
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Maandelijkse financiële mede-aanvrager

Gegevens over het onderpand

Verplichtingen die voortkomen uit een persoonlijke lening, doorlopend krediet, leasecontract. Denk ook aan leningen die niet in het BKR zijn geregistreerd zoals een 
DUO-lening of een lening via uw werkgever of familie en partneralimentatie.

Soort verplichting Oorspronkelijk leenbedrag Maandbedrag Einddatum
   

  €  €   

  €  €   

  €  €   

  €  €   

  €  €   

Aanvraagformulier  
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid/
hoofdelijke gebondenheid

Huidige marktwaarde:  €  

Kijk voor onze taxatieregels op onze website.
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Maandelijkse financiële verplichtingen aanvrager

Verplichtingen die voortkomen uit een persoonlijke lening, doorlopend krediet, leasecontract. Denk ook aan leningen die niet in het BKR zijn geregistreerd zoals een 
DUO-lening of een lening via uw werkgever of familie en partneralimentatie.

Soort verplichting Oorspronkelijk leenbedrag Maandbedrag Einddatum
  

  €  €   

  €  €   

  €  €   

  €  €   

  €  €   

Huidige situatie van de lening

 Aflosvorm Rentevastperiode  Restant hoofdsom Looptijd  Bedrag in box 3

Leningdeel 1   €   € 

Leningdeel 2   €   € 

Leningdeel 3   €   € 

Leningdeel 4   €   € 

Leningdeel 5   €   € 

https://www.lloydsbank.nl/hypotheken/waardebepaling
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Aanvraagformulier  
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid/
hoofdelijke gebondenheid
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Koopt de aanvrager de ex-partner uit?    Ja     Nee

Leent u hiervoor een hoger bedrag?   Ja, €     Nee  

Zo ja, voor welke rentevastperiode kiest u?    

Wat is het bedrag voor mee te financieren kosten?  € 

Wordt dit bedrag meegefinancierd?    Ja, €     Nee  

Verzekering bij de lening

Wilt u een verpande verzekering beëindigen?    Ja     Nee

Zo ja, vul deze gegevens in:

Verzekeraar:     

 
Polisnummer:  
 

Opgebouwde waarde: € (opgave niet ouder dan 3 maanden)

Als een bestaande polis wordt afgekocht, dan wordt de opgebouwde waarde gebruikt als aflossing op de hypotheek.

Let op: De waarde van de verzekering is vaak nog niet beschikbaar op de datum waarop de hypotheekakte wordt 
ondertekend. Hou hier rekening mee bij de financiering.

Gewenste nieuwe situatie van de lening na relatiebeëindiging

Gewenste ingangsdatum ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid:          

 Aflosvorm Rentevastperiode  Restant hoofdsom Looptijd  Bedrag in box 3

Leningdeel 1   €   € 

Leningdeel 2   €   € 

Leningdeel 3   €   € 

Leningdeel 4   €   € 

Leningdeel 5   €   € 

Let op: Bij Lloyds Bank kunnen bestaande leningdelen wel worden gesplitst, maar niet worden samengevoegd.

Let op: De maximale aflossingsvrije verstrekking bepalen wij onder andere op basis van het (verwachte) pensioeninkomen na  
verevening en op maximaal 50% van de marktwaarde.

Wilt u een verpande verzekering voortzetten?    Ja     Nee

Zo ja, vul deze gegevens in:

Verzekeraar:     

 
Polisnummer:  

Let op: Neem voor uw mogelijkheden contact op met uw verzekeraar. 
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Wordt in de nieuwe situatie een overlijdensrisicoverzekering afgesloten? 

  Ja     Nee

Zo ja, vul deze gegevens in:

Verzekeraar:     

Looptijd in maanden:     

Verzekerd kapitaal bij overlijden € 

Slotbepaling/ondertekening

Laat uw financieel adviseur uw aanvraag naar ons versturen. Na ontvangst van uw aanvraagformulier beoordelen wij of uw aanvraag aan onze acceptatieregels 
voldoet. Beoordelen wij uw aanvraag positief? Dan ontvangt u een indicatief hypotheekaanbod van ons. Al het contact over uw aanvraag verloopt via uw financieel 
adviseur. 

Met uw handtekening verklaart u dat u:
• dit formulier compleet en naar waarheid heeft ingevuld. 
•  toestemming geeft dat Lloyds Bank gegevens controleert met informatie uit openbare bron of niet-openbare bron. Bijvoorbeeld bij het Bureau Krediet Registratie 

(BKR) in Tiel en de incidentenwaarschuwingssystemen van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH). Als dat nodig is, kan Lloyds Bank uw gegevens in 
deze registraties (laten) opnemen.
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Aanvraagformulier  
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid/
hoofdelijke gebondenheid

Handtekening aanvrager

Datum

Handtekening mede-aanvrager

Datum

Aanvullende informatie

Let op: Een verpande overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht. 
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