Opdracht tot dienstverlening
Inkomensverklaring Ondernemer
U kunt dit formulier digitaal invullen en opslaan. Mail deze
vervolgens naar: dossiers@zakelijkinkomen.nl

U kunt uw aanvraag ook volledig online indienen via:
www.zakelijkinkomen.nl

Algemene gegevens ondernemer:
Dhr.

Mevr.

1. Voornaam:
2. Achternaam:
3. Straatnaam privé:
4. Huisnummer privé:
5. Postcode privé:
6. Woonplaats privé:
7. E-mailadres:
8. Telefoonnummer overdag:
9. Bedrijfsnaam:
10. KvK nummer:
11. Straatnaam zakelijk:
12. Huisnummer zakelijk:
13. Postcode zakelijk:
14. Plaats:
15. Gebruikt u een administratiekantoor
en zo ja; naam en plaats

JA

NEE

16. Gebruikt u een accountant
en zo ja; naam en plaats

JA

NEE
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Opdrachtgever:

de (hypotheek)adviseur

de ondernemer

Hierna te noemen opdrachtgever.
Contactgegevens van de (hypotheek)adviseur (indien van toepassing):
Bedrijfsnaam:
Naam adviseur:
Telefoonnummer adviseur :
Emailadres adviseur:
NHG van toepassing:
JA

NEE

Gewenste geldverstrekker:

Documenten op te vragen bij:
Klant
Accountant/ boekhouder (graag deze vooraf inlichten dat wij contact opnemen)
Intermediair
Naam Boekhouder/Accountant (optioneel):
Telefoonnummer :
Emailadres:
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Opdrachtnemer:
Zakelijk Inkomen B.V.
Symfonielaan 18
3438 EV Nieuwegein
Tel. 085-4890521
info@zakelijkinkomen.nl
KvK 65921550
Hierna te noemen opdrachtnemer.
Opdrachtomschrijving:
Opdrachtgever geeft opdracht aan opdrachtnemer om het zakelijk inkomen vast te stellen.
Opdrachtgever verstrekt hiertoe aan opdrachtnemer deze getekende opdrachtbevestiging.
Na ontvangst van deze getekende opdrachtbevestiging zal Zakelijk Inkomen binnen één
werkdag contact met u opnemen voor het doornemen van de benodigde documenten. Na
ontvangst van alle benodigde documenten streeft Zakelijk Inkomen er naar om binnen
uiterlijk twee werkdagen een inkomensverklaring af te geven.
Voorwaarden bij deze opdracht:
•

•

•
•

Opdrachtnemer beoordeelt het zakelijk inkomen van een ondernemer door haar visie
en kennis op dit gebied te koppelen aan de informatie zoals verstrekt door
opdrachtgever. Het is daarom van belang dat er juiste en volledige informatie wordt
verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de aangeleverde documenten
en informatie. Indien opdrachtnemer aanvullende documenten of informatie
noodzakelijk acht voor het vaststellen van het toetsinkomen zal opdrachtgever deze
verstrekken.
Opdrachtnemer beoordeelt het zakelijk inkomen op basis van haar visie en kennis.
Door deze beoordeling, alsmede de totstandkoming daarvan, vervolgens vast te
leggen in een heldere schriftelijke rapportage, is de beoordeling volledig transparant
en overtuigend en kan deze worden gebruikt om derden (bijvoorbeeld
geldverstrekkers) inzicht te geven in het zakelijk inkomen van de ondernemer.
Indien de gegevens zijn vertrekt door een adviseur / tussenpersoon / intermediair
(derde), staat deze laatste er voor in dat door betrokkene toestemming is verleend
tot gebruik van de gegevens als hier omschreven door Zakelijk Inkomen B.V.
Een geldverstrekker kan afwijken van het door opdrachtnemer vastgestelde
toetsinkomen.
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•
•

•

Opdrachtnemer is bevoegd om gegevens te delen met, en vragen te beantwoorden
van, de geldverstrekker waar de hypotheekaanvraag wordt ingediend.
Indien wij geen vast en bestendig toetsinkomen kunnen vaststellen zal dit ook
worden onderbouwd in een heldere, schriftelijke rapportage. Dit ontslaat
opdrachtgever niet van de verplichting om de kosten voor verrichte werkzaamheden
te voldoen aan opdrachtnemer.
Opdrachtgever gaat akkoord dat opdrachtnemer de gegevens, die zijn verstrekt ten
behoeve van de NHG inkomensverklaring ondernemer, actief deelt met de stichting
Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de Nationale Hypotheek
Garantie, of anderen door het WEW aangewezen deskundigen.

Tarieven:
•
•
•
•
•

€ 225,- voor een eenmanszaak
€ 399,- voor een ondernemer met een v.o.f / maatschap / 1 BV
€ 499,- voor een ondernemer met 2 BV’s
€ 575,- voor een ondernemer met 3 BV’s
€ 575,- voor een DGA met 3 BV's plus € 75,- per extra vennootschap

Deze tarieven zijn exclusief BTW.
Aanvullend geldt het volgende:
• Indien uit de aangeleverde gegevens direct blijkt dat het afgeven van een
Inkomensverklaring niet mogelijk is, dan nemen wij contact op om te bespreken of
we de opdracht kosteloos zullen afleggen.
• Indien achteraf voor een andere geldverstrekker wordt gekozen dan in eerste
instantie is aangevraagd, kunnen wij de Inkomensverklaring kosteloos voor u
aanpassen.
• Een update van de Inkomensverklaring is mogelijk binnen 6 maanden na afgifte.
Hiervoor geldt een gereduceerd tarief van € 100,- exclusief BTW
Facturatie aan:
Klant

Intermediair
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Akkoordverklaring:
Door akkoord te geven op dit formulier geeft u tevens opdracht aan Zakelijk Inkomen
B.V. voor het vaststellen van uw inkomen en verklaart u akkoord te gaan met de
algemene voorwaarden van Zakelijk Inkomen B.V. U kunt deze voorwaarden vinden
op www.zakelijkinkomen.nl/algemene-voorwaarden.
Door akkoord te geven op dit formulier verklaart u kennis genomen te hebben van
ons Privacy Statement. U kunt ons Privacy Statement vinden op
www.zakelijkinkomen.nl/privacy-statement/.

Voor akkoord, d.d.:
Voor- en achternaam:
Plaats:
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Handtekening:
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