
CHECKLIST Aanvraagprocedure

U en kredietnemer 1 en indien van toepassing 
partner*, tekenen de overeenkomst

1
2

Kopie Paspoort/Rijbewijs/ID-Kaart en evt. 
verblijfsvergunning (voor- en achterzijde) 
(*+partner)

1
2

Kopie bankpas van het rekeningnummer 
ingevuld in de aanvraag 
Naam en eerste voorletter dienen gelijk te zijn 
als op het legitimatiebewijs

AANVRAAG T/M € 999,- AANVRAAG BOVEN € 1000,-

18 t/m72 

>€ 1100 >€ 1400Alleenstaand
inkomen 
> € 1100

Samenwonend
inkomen 
> € 1400

Minimale leeftijd 18 jaar tot en met 72 jaar1

2
 Geen Ziektewet, WW of ABW.  
Alle overige uitkeringen zijn wél 
mogelijk

Ziektewet
WW 

ABW
4

Inkomsten uit mantelzorg (PGB) 
en studiefinanciering mogen niet 
worden meegenomen.

3

Heeft u nog vragen? 
Bel afdeling Partner Services: 030 – 63 88 700 
(Optie 2) of uw accountmanager.

Z.O.Z voor meer informatie

Kopie bankpas van het rekeningnummer 
ingevuld in de aanvraag 
Naam en eerste voorletter dienen gelijk te 
zijn als op het legitimatiebewijs

1

1

Bewijs van inkomsten en woonlasten 
Bankafschrift van 1 gehele maand en max. 2 
maanden oud met de bijbehorende loonstrook 
uit dezelfde periode. 

+

U en kredietnemer 1 tekenen de 
overeenkomst

1

Kredietnemer 1 tekent de SEPA machtigingSEPA1

Kredietnemer 1 en indien van toepassing 
partner*, tekent de SEPA machtigingSEPA2

SEPA1

Kopie Paspoort/Rijbewijs/ID-Kaart en evt. 
verblijfsvergunning (voor- en achterzijde)

1
* Klant gehuwd of geregistreerd partnerschap?  

Partner (kredietnemer 2) moet dan altijd mee tekenen + 
bewijsstukken bijvoegen.

Komt uw klant in aanmerking om zijn/haar product  
per maand te betalen?

Doe de pre-check www.scanencheck.nl
De uitkomst van de calculator geeft uw klant  

een indicatie van het te lenen bedrag

kredietnemer 1 = hoofdaanvrager
kredietnemer 2 = partner van hoofdaanvrager

LET OP!
4 Loonstroken bij  

weekbetaling.
+structureel overwerk of 

onregelm. toeslag?  
Dan 12 weekloon- 

stroken.

LET OP!
Stuur 3 loonstroken  

bij structureel  
overuren en 

onregelmatigheids-
toeslag.

LET OP!
Loonstrook en 

bankafschrift moeten 
van dezelfde maand 

zijn. Dit voorkomt 
een sendback vanuit 

Santander.
Het is mogelijk dat er een bank
afschrift en loonstrook opgevraagd 
wordt bij een aanvraag <999 euro 
als de klant al een rekening bij 
Santander heeft, waardoor het 
totale kredietbedrag boven de 999 
euro komt. !



CHECKLIST Aanvraagprocedure

AANDACHTSPUNTEN BIJ INVULLEN AANVRAAG

Overige Informatie: 

•  Voor aantoning 13e maand dient er een loonstrook aangeleverd 
te worden waarop de reservering van de 13de maand zichtbaar is, 
ook deze informatie mag niet ouder zijn dan 2 maanden.

•  Bij weekbetaling dienen er 4 foto’s gemaakt te worden  
(4x bijschrijving van salaris)

Neem de persoonsgegevens over zoals op het 
legitimatiebewijs staat weergegeven
Indien men een verblijfsvergunning heeft mag je alleen type: 
I / II / V en EU/EER accepteren. De overige types worden niet 
geaccepteerd.
Europees ID bewijs zonder handtekening? Enkel in combinatie 
met een geldig nederlands rijbewijs mag de ID kaart zonder 
handtekening worden geaccepteerd.

Zzp’ers:

ZZP’ers komen in aanmerking voor een aanvraag t/m 4999,- euro. 
U dient hiervoor een naar de belastingdienst verzonden aangifte 
mee te zenden of een naar de belastingdienst verzonden fiscaal 
rapport (bij fiscaal rapport een brief van de boekhouder/
accountant toevoegen die bevestigd dat deze verzonden is naar 
de belastingdienst). Deze aangifte mag maximaal 20 maanden 
oud zijn. 
                      

A.B.C.

Jansen
A.B.C.
Jansen

A.B.C.
Jansen 
PolGeboortenaam:

Pol

A.B.C.
Jansen

A.B.C.
Jansen

Vul ALLE voorletters in

Neem altijd alle voorletters van het legitimatiebewijs over.

Vul altijd meisjesnaam (geboortenaam) in 

Vul in het veld ‘geboortenaam’ altijd de meisjesnaam/geboortenaam  
in van uw klant.

Altijd voor-en achterzijde uploaden ID kaart

Van een identiteitskaart dient altijd een foto/scan van de voor- EN 
achterzijde van de kaart bij de aanvraag toegevoegd te worden.

Ontbreekt handtekening op ID? Voeg  rijbewijs toe

Let op dat altijd de handtekening op een identiteitskaart staat die u upload/toevoegt. 
Staat deze er niet op? Voeg dan extra een foto/scan toe van een rijbewijs zodat wij 
een handtekening controle kunnen uitvoeren.

Neem gegevens altijd letterlijk over

Neem bedragen altijd juist over van salarisstroken en bankafschriften.  
Dit voorkomt een Sendback van Santander.

Loonstrook

€ 2.390,12
Inkomen:
€ 2.390,12


