
 

   
  

 

AANVRAAGFORMULIER BORGSTELLING UW CONTACTPERSOON IS: 

 
 

Wonen Stadsregio Turnhout 
Tel. 014 44 33 95/ Fax 014 43 92 75 

wonen@stadsregioturnhout.be 
resp. gemeentehuis 

Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en 
Vosselaar 

Gegevens van de borgsteller i.k.v. Energielening (in te vullen door borgsteller) 

□ U gaat akkoord dat Stadsregio Turnhout onderstaande gegevens gebruikt voor de energielening.  De gegevens zullen 

niet gebruikt worden voor andere doeleinden. 

Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in (lener 1). 

Aanspreking  Dhr.    Mevr.  

Naam:       

Voornaam:       

Straat:       

Huisnummer:       Busnummer:       

Postcode en woonplaats             

Rijksregisternummer                         
 

 
Telefoon:       

GSM:       

E-mailadres       

IBAN nummer                                    
 

BIC                  
 

Indien u getrouwd bent of wettelijk samenwoont, dient u de borgstelling samen met uw echtgenoot, echtgenote 
of samenwonende partner aan te vragen. Indien u feitelijk samenwoont dan heeft u de keuze om de 
borgstelling samen af te sluiten of om de borgstelling alleen af te sluiten.  
 
U bent: gehuwd wettelijk 

samenwonend 
feitelijk 

samenwonend 
alleenstaande 

Indien je de borgstelling samen met je partner afsluit, vul hieronder de gegevens van uw partner in (lener 2). 

Aanspreking:  Dhr.    Mevr.  

Naam:       

Voornaam:       

Rijksregisternummer                         
 

GSM:       
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Inkomsten  

 Borgsteller 1 Borgsteller 2 (partner) 

Beroep of zelfstandige activiteit: 

            

            

Naam werkgever: 

            

 

            

Adres werkgever: 

            

 

            

Gezamenlijk belastbaar inkomen 
volgens aanslagbiljet 2018 
(inkomsten 2017): 

 

 

€        

Nettoloon per maand 
(arbeidsvergoeding, pensioen, 
vervangingsinkomen, 
integratietegemoetkoming) 

Gemiddelde laatste 3 maanden 

 

€        

 

€        

Andere inkomsten die 
maandelijks ontvangen worden 

vb. huurinkomsten, ontvangen 
alimentatie, kinderbijslag,…) 

€       €       

€       €       

  
 

Uitgaven 
 

Borgsteller 1 Borgsteller 2 (partner) 

Huur 

 

€        

 

€        

Alimentatie 

 

€        

 

€        

Maandelijks verbruik 
elektriciteit van de woning 

per maand €        

Maandelijks verbruik aardgas 
van de woning 

per maand €        

Maandelijks/ jaarlijks verbruik 
stookolie van de woning 

per maand/ per jaar €        

Ander maandelijks verbruik 
(hout, propaan, petroleum,…) 

per maand/ per jaar €        

Aantal personen ten laste             
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Overzicht leningen  
 

Vul hieronder de details in van alle leningen waarvoor u op dit moment een aflossing moet betalen.  

 

Kredietinstelling Maandelijkse aflossing Totaal geleend bedrag 
Datum laatste 

aflossing 

 ……………………………………………….                                                         
 

€        
 

€        …./……/ 20… 

 
 

€        
 

€        …./……/ 20… 

………………………………………………... 
 

€        
 

€        …./……/ 20… 

………………………………………………… 
 

€        
 

€        …./……/ 20… 

Ondertekening 

De aanvrager(s) verklaart (verklaren) dat alle gegevens op dit aanvraagformulier naar waarheid ingevuld zijn en dat 

hij of zij kennis heeft (hebben) genomen van de algemene voorwaarden (intern reglement) voor de 

kredietovereenkomst.  

Datum         

Handtekening borgsteller 1   

Handtekening borgsteller 2   
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Checklist 

Gelieve bij uw borgstelling de onderstaande documenten bij te voegen indien van toepassing.  

Toevoegen?  aanvrager loket 

 Kopie van de identiteitskaart recto verso van uzelf en uw partner (of 
identiteitskaarten meebrengen naar loket) 

x  

 
Kopie bewijs van inkomen ( loonfiche(s, pensioen, vervangingsinkomen, ed) 
van uzelf en uw partner van de laatste 3 maanden (indien contract van 
onbepaalde duur) of laatste 6 maanden (indien een interim contract) 

x  

 


