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Naam 

Straat  

Postcode Adres 

 

 

 

Datum: 3 juli 2017 T: (024) 7512282 

Betreft: Documenten financieringsaanvraag E: financieeladvies@bovemij.nl 

 

 

Geachte heer Brouwer en heer Brouwer, 

 

Via uw dealer heeft u ons verzocht te bemiddelen in een kredietovereenkomst met onderstaande specificatie. 

Kredietsom Debetrentevoet Looptijd Maandtermijn Slottermijn 

€  0 % 36 €     0 €       0,00 

 

Als kredietbemiddelaar werken wij volgens standaard procedures. Wij inventariseren uw persoonlijke en 

financiële situatie met als doel een goed en passend advies te kunnen verstrekken. Wij  verzoeken u de 

volgende van toepassing zijnde documenten te willen e-mailen naar financieeladvies@bovemij.nl: 

 

 kopie geldig legitimatiebewijs contractanten (graag ook kopie achterzijde); 

 kopie recent inkomensbewijs/loonstrook contractanten  (LET OP! niet ouder dan 2 maanden); 

 kopie recent bankafschrift (LET OP! niet ouder dan 2 maanden, gehele maand, zonder doorhalingen 

en voorzien van naam, adres en woonplaats) o.a. voorzien van; 

o afschrijving woonlasten (huur / bruto hypotheek) 

o bijschrijving salaris 

o voorlopige teruggave fiscus  

 kopie bankpas (indien incassorekeningnummer afwijkt van ingestuurde bankafschrift) 

 

Deze informatie gebruiken wij om de leencapaciteit te berekenen. Bovendien beoordelen wij de financiële 

gevolgen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden.  

 

De voorlopige beoordeling van de kredietverstrekker informeren wij u per e-mail. Daarin wordt bevestigd of uw 

aanvraag is geaccepteerd op grond van de aangeleverde informatie. In een enkel geval kan door de 

kredietverstrekker extra informatie en/of een toelichting gewenst zijn. 

 

Een kopie van het klantprofiel voorzien van ons advies en een kopie van het financieringscontract sturen wij 

naar u toe. De originele contracten  worden ter ondertekening, naar uw dealer verzonden.  

Zij zullen met u de afleveringsdatum definitief plannen. 

 

De kredietmaatschappij geeft een definitieve beoordeling na ontvangst van de getekende 

financieringscontracten, waarna uitbetaling van de kredietsom aan uw dealer wordt verricht alsmede 

registratie bij BKR wordt verzorgd. 

 

Wij vertrouwen er op u tot zover naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben 

dan vernemen wij die graag per omgaande mail. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Naam adviseur 

Bovemij Finance B.V.  
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