
Geslacht   m      v 

Voorletter(s)

Tussenvoegsels

Achternaam (meisjesnaam)

Telefoon (mobiel)

E-mailadres

Geboortedatum
(Let op! minimale leeftijd is 18)

Straat

Huisnummer

Postcode
(Bijvoorbeeld: 1000AB)

Woonplaats

Burgerlijke staat  Alleenstaand

  Gehuwd

  Samenwonend

  Gescheiden 

Thuiswonende kinderen  nee        ja
onder de 18 jaar

Nationaliteit  Nederlands

  Europees

  Niet Europees

Rijbewijsnummer

IBAN

INKOMSTEN

Soort dienstverband   Fulltime

  Parttime

  Pensioen/AOW

  Sociale uitkering

Type contract   Onbepaalde tijd

  Bepaalde tijd

Datum indiensttreding

Netto inkomen (p/m)
(zonder reiskosten, overwerk)

Netto overig inkomen (p/m)

 Eigen onderneming

KvK-nummer

KOSTEN

Woonsituatie  Huurwoning

  Koopwoning

  Inwonend bij ouders/verzorgers

  Inwonend bij partner

Bruto hypotheeklasten (p/m)

Bruto huurlasten (p/m)

Alimentatie/kinderalimentatie (p/m) 

Zorg voor afscherming van het BSN nummer en de pasfoto. 
De KopieID-app kan je hierbij helpen. Deze is te downloaden  
via de website van de Rijksoverheid.

Beschikt u over alle gegevens? Vul deze dan volledig en naar waarheid in. Zo kan uw aanvraag zo spoedig  

mogelijk beoordeeld worden. In de bijgevoegde checklist wordt vermeld welke gegevens u eveneens dient  

aan te leveren bij deze aanvraag voor Private Lease.

Aanvraagformulier

Hoofdaanvrager
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Checklist aanvraag Volkswagen Private Lease 
Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij naast uw persoonlijke gegevens ook  

verschillende documenten. Onderstaande checklist helpt u bij het verzamelen van de juiste documenten.

Bent u in loondienst? Dan ontvangen wij graag de volgende documenten:

   Kopie van de voorzijde van een geldig rijbewijs. Alleen de pasfoto dient afgeschermd te worden. 

   Kopie bankafschrift (max. 3 maanden oud) waar de huur of hypotheeklasten op vermeld staan.  

De n.a.w. gegevens moeten duidelijk zichtbaar zijn, zonder doorhalingen.

   Kopie van een volledig zichtbare voorzijde van de bankpas waarvan het private leasebedrag  

wordt geïncasseerd.

  Kopie loonstrook van maximaal 3 maanden oud. 

  Het volledig ingevulde aanvraagformulier.

Heeft u een eigen onderneming? Dan ontvangen wij graag de volgende documenten:

   Kopie van de voorzijde van een geldig rijbewijs. Alleen de pasfoto dient afgeschermd te worden. 

   Kopie bankafschrift (max. 3 maanden oud) waar de huur of hypotheeklasten op vermeld staan.  

De n.a.w. gegevens moeten duidelijk zichtbaar zijn, zonder doorhalingen.

   Kopie van een volledig zichtbare voorzijde van de bankpas waarvan het private leasebedrag  

wordt geïncasseerd.

  Indien eenmanszaak/VOF/maatschap: Kopie aangifte inkomsten belasting van het laatste boekjaar.

  Indien BV: Kopie jaarrekening van het laatste boekjaar en loonstrook (maximaal 3 maanden oud).

  Het volledig ingevulde aanvraagformulier.

Bent u met pensioen of ontvangt u een uitkering? Dan ontvangen wij graag de volgende documenten:

   Kopie van de voorzijde van een geldig rijbewijs. Alleen de pasfoto dient afgeschermd te worden. 

   Kopie bankafschrift (max. 3 maanden oud) waar de huur of hypotheeklasten op vermeld staan.  

De n.a.w. gegevens moeten duidelijk zichtbaar zijn, zonder doorhalingen.

   Kopie van een volledig zichtbare voorzijde van de bankpas waarvan het private leasebedrag  

wordt geïncasseerd.

   Kopie volledig zichtbaar bankafschrift (max 3 maanden oud) waar de uitkering of uw pensioen  

wordt bijgeschreven. De n.a.w. gegevens moeten duidelijk zichtbaar zijn, zonder doorhalingen.

  Kopie specificatie pensioen/uitkering.

  Het volledig ingevulde aanvraagformulier.

Gaat de partner ook mee tekenen? Dan ontvangen wij graag de volgende documenten:

   Kopie van de voorzijde van een geldig legitimatiebewijs. Pasfoto en BSN-nummer dienen afgeschermd  

te worden. 

   Indien van toepassing: kopie volledig zichtbaar bankafschrift (max. 3 maanden oud) waar de  

huur of hypotheeklasten op vermeld staan. De n.a.w. gegevens moeten duidelijk zichtbaar zijn,  

zonder doorhalingen.

  Indien van toepassing: inkomsten aan de hand van bovenstaande situaties.

  Het volledig ingevulde aanvraagformulier.

NB. Indien noodzakelijk bestaat de mogelijkheid dat er aanvullende informatie/documenten  

opgevraagd worden door Volkswagen Financial Services.
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