
DOSSIER COMPLEET?
Doet uw klant een aanvraag van €1.000 of meer? Of heeft de klant al een lening bij Santander en komt het totaalbedrag  
boven de €1.000 uit? Check dan of u alle documenten heeft en vink af.
                                                                                                                                                                                                                                  
Klant gehuwd of geregistreerd partnerschap  samen aanvraag doen verplicht (ook documenten van partner nodig)
Klant samenwonend met partner  samen aanvraag doen mag  verhoogde kans op acceptatie (ook documenten van partner nodig)

BENODIGDE DOCUMENTEN
Upload duidelijke, goed leesbare/zichtbare foto’s of scans van de documenten of upload het orginele bestand.

Kopie paspoort/ID-kaart en evt. verblijfsvergunning (voor- en achterzijde)  
(+ partner indien van toepassing*)

Bankafschrift (+ partner indien van toepassing*)
Van het prive-rekeningnummer dat is ingevoerd tijdens de aanvraag.
Volledig bankafschrift van 1 hele maand (max. 2 maanden oud).
Dit kan via de app of website van de bank in PDF-formaat worden gedownload.
•  Naam en rekeningnummer zichtbaar
• Geen doorhalingen 
• Alle af- en bijschrijvingen van de gehele maand zichtbaar, niets weggelaten
• Geen schermafdruk/screenshot internetbankieren
• Op het afschrift moet de storting van het loon , eventueel extra inkomen en de afschrijving  

woonlasten zichtbaar zijn
• Storting extra inkomen of afschrijving woonlasten op een andere bankrekening?  

Dan ook daarvan een afschrift uploaden.

Check

Zelfstandig ondernemer? 
Dan ontvangen we graag een naar de belastingdienst verzonden:
•	 Definitieve	belastingaangifte	(max.	20	maanden	oud)	

OF

• Fiscaal rapport (incl. brief van de boekhouder/accountant die de verzending naar de belastingdienst bevestigt)

Kopie loonstrook (+ partner indien van toepassing*)
Loonstrook van maximaal 2 maanden oud (geen screenshot), van dezelfde maand als het bankafschrift.
Bij weekbetaling 4 opeenvolgende loonstroken.
• Structureel overuren en/of onregelmatigheidstoeslag?
  Bij maandelijks salaris 3 opeenvolgende loonstroken nodig
  Bij wekelijks salaris 12 opeenvolgende loonstroken nodig
• Uitkering/pensioen?
	 	 Kopie	van	de	meest	recente	betaalspecificatie
  Storting moet zichtbaar zijn op bankafschrift

Alles compleet?

LOON

BANK

Autobezit aanvrager en/of partner
Gezamenlijk autobezit, vul in of er een priveauto of private lease is. Meer auto's waarvan 1 private lease?  
Geef private lease aan. Een zakelijke auto telt niet mee. 


