Declaratieformulier Bouwdepot

U heeft een hypotheek afgesloten bij Lloyds Bank. Een deel van uw hypotheek
is bedoeld voor de bouw of verbouw van uw woning.

• de gegevens van het bedrijf zoals naam, adres, IBAN, Kamer van Koophandelnummer en btw-nummer duidelijk leesbaar zijn.
• als u eigen geld inbrengt, moet u eerst aantonen dat u uw eigen geld heeft

Bouwdepot

gebruikt en het bewijs meesturen met uw declaratie.

Voor de (ver)bouw van uw woning is een deel van de hypotheek gereserveerd
in een bouwdepot. In uw (ver)bouwspecificatie staat welke werkzaamheden

De nota’s worden alleen uitbetaald als aan deze voorwaarden is voldaan.

worden uitgevoerd. De facturen hiervoor kunnen betaald worden uit het
Uitbetaling

bouwdepot met dit declaratieformulier.

Wij streven ernaar om uw declaratie binnen vijf werkdagen te verwerken.
Een factuur betalen uit uw bouwdepot

Hebben wij nog vragen over uw declaratie? Dan nemen wij contact met u op.

Stuur de door u ondertekende facturen met een declaratieformulier per
e-mail naar hypotheek@LloydsBank.nl of per post naar:

Vragen?

Lloyds Bank, t.a.v. Bouwdepots, Postbus 2687, 3800 GE Amersfoort.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze Hypotheek
Service Desk via telefoonnummer 020 200 83 88. Of stuur een e-mail naar

Belangrijk

hypotheek@LloydsBank.nl.

Om uw betalingsverzoek te kunnen verwerken, is het belangrijk dat:
• het declaratieformulier volledig ingevuld en door u ondertekend is,
• de factuur duidelijk leesbaar is in het Nederlands, Engels of Duits,
• de factuur een duidelijke omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en/of
geleverde materialen, een specificatie van de kosten en het btw-bedrag bevat.
• u zowel de verkooporder/offerte als de betalingsfactuur opstuurt.

Persoonlijke gegevens
Leningnummer:
Aanvrager
Heer

Mevrouw

Voorletters

Naam

Mede-aanvrager
Heer
Mevrouw

✔

Voorletters
Geboortedatum

Geboortedatum

D

D

M M

Naam

J

J

J

J

D

D

M M

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Telefoonnummer

E-mailadres

E-mailadres

J

J

J
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Straat en huisnummer

J

Lloyds Bank GmbH • Statutaire zetel te Berlijn, Duitsland • Geregistreerd in handelsregister arrondissementsrechtbank Charlottenburg, Berlijn (nr. HRB 190317 B)
• Bestuurders: Franz von L‘Estocq en Bertil Bos • Voorzitter Raad van Commissarissen: Michael Jones • Nederlandse vestiging is ingeschreven bij de KvK (nr. 72211342) en AFM (nr. 12046352)
• De Entree 254, 1101 EE Amsterdam • Tel: 020 200 83 88
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Declaratieformulier Bouwdepot

Declaratieformulier Bouwdepot
Factuurnummer

Omschrijving

Uitbetaling op IBAN*

Op naam van

Bedrag
€
€
€
€
€
Totaalbedrag € 0,00

						
* Is er sprake van nieuwbouw? Dan worden de bouwtermijnen van de aannemer rechtstreeks voldaan uit het depot.
Alle overige facturen worden uitbetaald op het bij ons bekende IBAN, ook als er sprake is van verbouw.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar artikel 3 van de Algemene voorwaarden en Toelichting op het hypotheekaanbod en tevens aanvullende
leningvoorwaarden.

Slotbepalling/ondertekening
De ondergetekende verklaart:
• bekend te zijn met de algemene voorwaarden, de toelichting op het hypotheekaanbod en de gemaakte afspraken in de hypotheekofferte en eventuele bijlagen hiervan;
• dat de rekening betrekking heeft op de bij de aanvraag van de hypotheek ingediende en geaccordeerde verbouwingsspecificatie of de koop/aanneemovereenkomst en
het daarin afgesproken termijnschema of meerwerklijst;
• dat de rekening leidt tot een waardevermeerdering van uw woning zoals aangegeven in het taxatierapport (alleen bij verbouw);
• dat de rekening niet eerder is ingediend;
• L loyds Bank of zijn vertegenwoordiger toestemming te verlenen over de op de rekening vermelde werkzaamheden en leveranties informatie in te winnen bij leveranciers,
aannemers of andere betrokkenen.
Ondergetekende verklaart dat de (ver)bouw van het onderpand is afgerond.


Ondergetekende verklaart te zijn verhuisd naar

Handtekening aanvrager

Handtekening mede-aanvrager

Datum

Datum

D

D

M M

J

J

J

J

D

D

M M

J

J

J

J

Het formulier kan (als jpg- of pdf-formaat) per e-mail worden verstuurd naar: hypotheek@LloydsBank.nl

Lloyds Bank

Bij spoed

Telefoonnummer 020 200 83 88

t.a.v. Hypotheek Service Desk

t.a.v. Hypotheek Service Desk

Website

www.LloydsBank.nl

Antwoordnummer 39115*

Postbus 93020

E-mailadres

hypotheek@LloydsBank.nl

1090 WC Amsterdam

1090 BA Amsterdam
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U kunt het aanvraagformulier ook terugsturen naar het volgende adres:

*Een postzegel is niet nodig

Lloyds Bank GmbH • Statutaire zetel te Berlijn, Duitsland • Geregistreerd in handelsregister arrondissementsrechtbank Charlottenburg, Berlijn (nr. HRB 190317 B)
• Bestuurders: Franz von L‘Estocq en Bertil Bos • Voorzitter Raad van Commissarissen: Michael Jones • Nederlandse vestiging is ingeschreven bij de KvK (nr. 72211342) en AFM (nr. 12046352)
• De Entree 254, 1101 EE Amsterdam • Tel: 020 200 83 88
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