Aanleverinstructie
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.
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