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Declaratieformulier 

Contractnummer 

Achternaam M V 

Voorletters 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Door u in te vullen: 

Naam leverancier Factuurnummer Omschrijving 
(volgens verbouwspecificatie)

Te betalen aan* Uit te keren bedrag 
(incl. BTW) 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Totaal uit te betalen aan € 
mijzelf 

Totaal uit te betalen aan € 
leverancier(s) 

Heeft u de nota zelf betaald? Stuur dan ook het betaalbewijs mee! 

Bij ondertekening verklaart u dat: 

- U bekend bent met de voorwaarden die van toepassing zijn op het (ver)bouwdepot, zoals onder meer vastgelegd in de 

hypotheekofferte en bijgaande handleiding; 

- Uit de nota’s een waardevermeerdering blijkt van het onderpand zoals is aangegeven in het taxatierapport (alleen bij verbouw); 

- De nota voor het juiste bedrag wordt ingediend en niet eerder is gedeclareerd; 

- De medewerkers van Attens Hypotheken uw toestemming hebben - in het kader van de declaratie - om eventueel noodzakelijke 

informatie in te winnen bij leveranciers/aannemers, dan wel andere betrokkenen. En dat zij, indien nodig, alsnog de originele nota bij 

u kunnen opvragen ter inzage. 

Attens Hypotheken is een handelsnaam van Attens Hypotheken B.V. gevestigd te Amsterdam 

Postbus 59098 | 1040 KB Amsterdam | Gatwickstraat 1 | 1043 GK Amsterdam | T 020 318 96 50 

1 www.attens.nl | KvK Amsterdam 62564307 | AFM 12043439 

Datum: Voor akkoord: 

http://www.attens.nl/


 
 
 
 
 
 

Bij een nieuwbouwwoning kunt u hier uw nieuwe, definitieve, adres doorgeven (zodra bekend): 

 
 

Contractnummer 

Naam 

Nieuwe adres 

Postcode/Woonplaats 

Ingangsdatum 

 
 

Mail het declaratieformulier en de nota’s (met betaalbewijzen) naar: 

depot@attens.nl 

 
Heeft u geen e-mail? 

Stuur het dan per post naar: 

Attens Hypotheken 

Afd. Woninghypotheken 

Postbus 59098 

1040 KB Amsterdam 
 

Telefoonnummer: 020 318 96 50 

Website: www.attens.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attens Hypotheken is een handelsnaam van Attens Hypotheken B.V. gevestigd te Amsterdam 

Postbus 59098 | 1040 KB Amsterdam | Gatwickstraat 1 | 1043 GK Amsterdam | T 020 318 96 50 

2 www.attens.nl | KvK Amsterdam 62564307 | AFM 12043439 

mailto:depot@attens.nl
mailto:depot@attens.nl
http://www.attens.nl/
http://www.attens.nl/

	M: Off
	V: Off
	Emailadres: 
	Datum ondertekening: 
	ondertekening: 
	Contractnummer: 
	Achternaam: 
	Adres: 
	Voorletters: 
	Postcode: 
	Woonplaats: 
	telefoonnummer: 
	Contractnummer 2: 
	Naam2: 
	nw adres: 
	Postcode woonplaats: 
	Ingangsdatum: 
	Versiebeheer: maart '16
	Dropdown#1: [Leverancier]
	Dropdown: [Leverancier]
	Dropdown#2: [Leverancier]
	Dropdown#3: [Leverancier]
	Dropdown#4: [Leverancier]
	Dropdown#5: [Leverancier]
	Dropdown#6: [Leverancier]
	Dropdown#7: [Leverancier]
	Dropdown#8: [Leverancier]
	Dropdown#9: [Leverancier]
	Omschrijving2: 
	Omschrijving3: 
	Omschrijving4: 
	Omschrijving5: 
	Omschrijving6: 
	Omschrijving7: 
	Omschrijving8: 
	Omschrijving9: 
	Omschrijving10: 
	Leverancier1: 
	Leverancier2: 
	Leverancier3: 
	Leverancier4: 
	Leverancier5: 
	Leverancier6: 
	Leverancier7: 
	Leverancier8: 
	Leverancier9: 
	Leverancier10: 
	Factuur1: 
	Factuur2: 
	Factuur3: 
	Factuur4: 
	Factuur5: 
	Factuur6: 
	Factuur7: 
	Factuur8: 
	Factuur9: 
	Factuur10: 
	Bedrag1: 
	Bedrag2: 
	Bedrag3: 
	Bedrag4: 
	Bedrag5: 
	Bedrag6: 
	Bedrag7: 
	Bedrag8: 
	Bedrag9: 
	Bedrag10: 
	Bedrag11: 
	Bedrag12: 
	bijv: 
	 badkamer, tuin, keuken: Bijvoorbeeld: badkamer, tuin, keuken



