Indien de betaling via de tussenpersoon gaat, plaats dan hier
hun bedrijfsstempel of sticker

Aanvraag
Stufidemper-Certificaat
Waarom dit formulier?
Met dit formulier geeft u ons opdracht voor de afgifte van uw
stufidemper-certificaat. Meer info: www.studieschuldblij.nl
Let op!
Wij nemen altijd contact met u op indien de oorspronkelijke
studieschuld hoger is dan €10.000.
Wanneer vraagt u een stufidemper aan?
U vraagt een stufidemper bij ons aan als:
uw studieschuld een obstakel vormt (of gaat vormen) bij uw
hypotheekaanvraag
de oudste schenker (ouder, grootouder, oom, tante, broer, zus
of iemand buiten de familie) bereid is om voor elke €100
studieschuld, de komende 5 jaar, een bedrag van €0,45 p/mnd
te betalen en deze periodieke uitkering wil vastleggen

1
1a

Invullen en terugsturen (inclusief bijlagen)
Vul de gegevens in zoals ze waren op de dag van ondertekening
van dit formulier. Onderteken het formulier en mail het tezamen
met de kopieën legitimatiebewijs, een bankafschrift met de eerste
termijn van €100 van schenker aan ontvanger en jouw overzicht
studieschuld (DUO) naar: info@studieschuldblij.nl. Vragen? Bel
dan 06 4050 2020.

M

V

Voorletter(s), tussenvoegsel(s)
en achternaam

1b

Geboortedatum en geb. plaats
Adres, postcode en
woonplaats

1d

Telefoonnummer en e-mail

1e

Hoogte oorspronkelijke
studieschuld

oude stelsel

€

nieuwe stelsel (vanaf 2015)

Gegevens oudste schenker (vergeet niet een kopie legitimatie toe te voegen)

2a

Voorletter(s), tussenvoegsel(s)
en achternaam

2b

Geboortedatum en geb. plaats

2c

Adres, postcode en
woonplaats

2d

Telefoonnummer en e-mail

2e

Relatie schenker en ontvanger

3

Tip!
Ons tarief is voor de oud-student fiscaal aftrekbaar.

Gegevens ontvanger / oud-student (vergeet niet een kopie legitimatie toe te voegen)

1c

2

Tarief
Als ons tarief is verwerkt in de advies- en bemiddelingskosten van
uw hypotheekadviseur, dan betaalt u ons niets. Vraag dit na bij uw
hypotheekadviseur. Anders is ons tarief voor 5 jaar éénmalig €595
(inclusief btw) en wordt bij de oud-student in rekening gebracht.

M

ouder – kind (onder 'kind' verstaan wij ook een pleeg- en/of stiefkind)

V

anders

Ondertekening door alle deelnemers

Plaats

Datum

-

Handtekeningen

Promotiecode

-

Betaling via tussenpersoon (zie bovenaan)
Na ondertekening gaan deelnemrs akkoord met de algemene voorwaarden en de privacy voorwaarden.

