Een betaling uit depot
aanvragen
Met dit formulier kunt u facturen voor de bouw en verbouw van uw woning uit uw depot
laten uitbetalen.
Hoe vraagt u een betaling uit depot aan?
- Vul het formulier volledig in en onderteken het, zodat wij kunnen uitbetalen.
- Voeg kopieën van de facturen toe aan uw verzoek. Originele facturen kunnen wij niet retourneren.
- Stuur het ondertekende formulier met de kopieën in een envelop zonder postzegel naar:
ING Bank N.V., Operations Hypotheken Beheer, Antwoordnummer 11, 1000 XC Amsterdam.
Wat is belangrijk om te weten?
- W ij betalen alleen uit op basis van kopieën van facturen, nota’s en bonnen. Wij betalen niet op basis
van offertes, orderbevestigingen, koopovereenkomsten of proforma facturen.
- Het bouwdepot heeft een maximale duur van 2 jaar vanaf passeerdatum.
- U kunt zonder facturen te overleggen maximaal € 2.500 eenmalig als voorschot opvragen. Dit geldt
niet voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie.
-V
 oeg betalingen aan uzelf samen tot één bedrag. Dit bedrag kunt u in het formulier als één factuur vermelden.
- Betalingen aan uzelf maken wij over naar de Betaalrekening waarvan uw rentebedrag wordt geïncasseerd.
- Betalingen uit het depot vinden plaats binnen 8 dagen na ontvangst van uw verzoek.
- Voor meer informatie en nieuwe formulieren kunt u terecht op ING.nl/depotformulier.

1. Gegevens aanvrager
1a Wat is uw hypotheeknummer?
1b Voorletters
1c Achternaam
1d Huidige adres
1f Plaats

1e Postcode
1g Telefoon

Gaat u (binnenkort) verhuizen? Geef uw nieuwe adres aan ons door via het adreswijzigingsformulier op ING.nl.

2a Factuur 1

€
Rekeningnummer
Naam rekeninghouder(s)

2b Factuur 2

€
Rekeningnummer
Naam rekeninghouder(s)

2c Factuur 3

€
Rekeningnummer
Naam rekeninghouder(s)

2d Factuur 4

€
Rekeningnummer
Naam rekeninghouder(s)

Ga verder op de achterkant

2280261209

factuurbedrag moeten betalen. Alleen correct ingevulde formulieren kunnen wij verwerken.

*2280261209*

2.	Gegevens facturen Zorg ervoor dat u hieronder de juiste gegevens invult van het bedrijf of de persoon aan wie wij het

3. 	 Status (ver)bouw
3a	Is de (ver)bouw voor
100% gereed?

Nee Ga verder met 4

3b	Is het resterend bedrag groter
dan € 2.500?

Nee Ga verder met 3c

3c Wat wilt u met het resterende
bedrag doen?

Extra aflossen Ga verder met 3d

3d	Op welk leningdeel wilt u
extra aflossen? Zie uw
hypotheekakte.

Ja Ga verder met 3b

Ja* Ga verder met 3d

Overboeken naar de Betaalrekening die aan de hypotheek is gekoppeld
Ga verder met 4

Ga verder met 4

(* Het resterende bedrag wordt afgelost op de hoofdsom)

4. Verklaring en ondertekening
4a Datum
4b Handtekening
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