Declaratieformulier bouwdepot
Met dit formulier verzoekt u ons om één of meer rekening(en) voor de (ver)bouw van uw woning uit uw bouwdepot te
betalen. De rekening wordt in principe overgemaakt naar uw rekening waarvan ook uw hypotheekrente wordt
geïncasseerd. Is er sprake van nieuwbouw? Dan wordt direct aan de hoofdaannemer uitbetaald tenzij u hieronder
aangeeft dat u de gelden op de eerder genoemde eigen rekening wilt ontvangen.
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Leningnummer
Omschrijving
bijv. keuken, dak, vloeren

Factuur/
rekeningnummer

Uitbetalen op IBAN

Op naam van

Bedrag van
de rekening

Totaalbedrag

Ondertekening
Hierbij verklaar ik
–	bekend te zijn met de algemene voorwaarden van de lening(delen), de gemaakte afspraken in het hypotheekaanbod
en eventuele bijlagen.
–	dat de rekening klopt met het bij aanvang van de lening ingediende en goedgekeurde verbouwingsplan of de
koop/aannemingsovereenkomst en het daarin afgesproken termijnschema en/of meerwerklijst.
–	dat uit het taxatierapport blijkt dat de waarde van uw woning (het onderpand) zoals dat is aangegeven in het
taxatierapport (alleen bij verbouw) is gestegen.
– dat de rekening met het juiste bedrag is ingediend en niet eerder is gedeclareerd.
– 	Van Lanschot of zijn vertegenwoordiger toestemming te verlenen voor de declaratie eventueel noodzakelijke
informatie in te winnen bij leveranciers, aannemers of andere betrokkenen.
Datum						

Handtekening

Het declaratieformulier kunt u na ondertekening en met bijbehorende rekeningen mailen naar bouwdepots@vanlanschot.com.
Ook kunt u het opsturen naar:
Van Lanschot
Antwoordnummer 562
3800VB Amersfoort
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Tips!
Stuurt u uw declaratie via mail? Kijk dan of u de goede bijlage(n) heeft toegevoegd en of uw scan of foto scherp, goed
leesbaar en compleet is. Controleer ook of de upload gelukt is.
Let u er verder op dat u bij het indienen van een declaratie een factuur meestuurt en geen offerte. Op basis van een
offerte kunnen wij helaas geen uitbetaling doen uit uw bouwdepot. Uit de factuur moet duidelijk blijken welke
werkzaamheden er zijn verricht of welke zaken zijn gekocht.
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Als u een declaratie bij nieuwbouw instuurt met een factuur van de hoofdaannemer, maken wij het bedrag altijd direct
over naar de hoofdaannemer. De overige declaraties betalen wij altijd uit op hetzelfde rekeningnummer waarvan wij ook
uw maandbedrag inzake uw hypotheek incasseren.

