
Alpha Credit Nederland maakt de kredietovereenkomst graag zo snel mogelijk voor u in orde. Daarom is het 
belangrijk dat de documenten aan onderstaande voorwaarden voldoen. 

Zorg er altijd voor dat:
   de kopieën goed leesbaar zijn;
   er niets is doorgestreept in de documenten;
   u alle pagina’s meestuurt als het document uit meerdere pagina’s bestaat;
   u alle stukken als PDF-bestand aanlevert.

Bankafschrift
Op het afschrift staan de volgende gegevens:
  het IBAN-rekeningnummer;
  naam, adres, woonplaats van de rekeninghouder(s);
  bijschrijving inkomen(s);
  afschrijving woonlasten;
  afschrijving alimentatie (als dat van toepassing is);
Let ook hierop:
  Er is niets doorgestreept op het afschrift;
  Het afschrift gaat over een periode van een maand aaneengesloten;
  Het afschrift is niet ouder dan 2 maanden;
    U mag een afschrift van internetbankieren indienen. Een uitdraai van de app is niet toegestaan.

Klantprofiel
Controleer of het klantprofiel volledig en juist is ingevuld en vul de ontbrekende gegevens aan. Als het klantprofiel compleet is 
kunt u het document voorzien van datum en handtekening. Stuur het klantprofiel met de overige documenten terug.

Kredietovereenkomst
Controleer, voordat u de kredietovereenkomst terugstuurt, de volgende punten:
  Zijn de persoonsgegevens (naam en geboortedatum) correct; 
  Vul de plaats en datum van ondertekening in;
  Onderteken het contract. Bij twee kredietnemers dient u beide te tekenen.
Uw handtekening moet overeenkomen met de handtekening op het aangetoonde legitimatiebewijs

Legitimatiebewijs
We hebben een kopie van een legitimatiebewijs nodig.
De volgende documenten zijn toegestaan:
  paspoort;
  ID-kaart;
  rijbewijs.
Let ook hierop:
  Zorg ervoor dat het Burger Service Nummer (BSN) goed leesbaar is;
  Zorg ervoor dat het legitimatiebewijs geldig is;
  We ontvangen graag de voor- én achterkant van het legitimatiebewijs.

Salarisstrook
Graag ontvangen wij een kopie van de meest recente salarisstro(o)k(en).
Deze is niet ouder dan 2 maanden.

Aanleverinstructie

19
25

7W
 /

 0
11

02
01

6

Alpha Credit Nederland B.V., Handelsregister Utrecht nr. 24240241. Staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en 
beschikt over een vergunning (nr. 12012518) om Consumptief Krediet te mogen aanbieden. Onze producten worden uitsluitend via 
distributiepartners aangeboden. Alpha Credit Nederland B.V. is onderdeel van ALFAM Consumer Credit. ALFAM is 100% dochter van 
ABN AMRO Bank N.V. Wijzigingen voorbehouden. 

Postadres
Postbus 178
3980 CD  Bunnik

T (030) 656 80 05
E alphaplus@alfam.nl
I www.alphacredit.nl

Volg ons:

Bezoekadres
Schoudermantel 2a
Bunnik

Alpha Credit Nederland. 
Uw klant het krediet, u de credits.


