EXTRA VRAGEN GEDURENDE DE CORONA-CRISIS
GELDT VOOR ALLE NHG-AANVRAGEN EN VOOR GELDVERSTREKKERS DIE DIT VOLGEN
Dat de zgn. corona-crisis de wereld op z’n kop zet hoeft niet nader te worden toegelicht. Ook de
economie in z’n algemeenheid en ondernemers in het bijzonder zullen in veel gevallen de gevolgen
hiervan ervaren, of gaan ervaren. Reden voor NHG, en tal van geldverstrekkers, om extra aandacht te
besteden aan ondernemers die nu een langetermijnverplichting wensen aan te gaan in de vorm van
een hypotheek. Niet dat er geen hypotheken meer worden verstrekt, maar wel met het doel dit op
een verantwoorde wijze te blijven doen.
In uitbreiding op de normaal al gestelde vragen om informatie, willen we u dan ook vragen om
onderstaande vragen, naar eer en geweten, te beantwoorden, zodat wij als overviewz op een
verantwoorde wijze een inkomensverklaring kunnen opstellen die voldoet aan de eisen gesteld door
NHG en die wordt geaccepteerd door verschillende geldverstrekkers.

Wordt uw onderneming financieel getroffen door de corona-crisis?
Zo ja, beantwoord de onderstaande vijf vragen. Zo nee, beargumenteer op pagina 2.
1. Op welke wijze wordt uw onderneming getroffen door de corona-crisis?

2. Op welke wijze bent u van plan hiermee om te gaan?

3. Hoe zal dat financieel voor u uitpakken?

4. Heeft u overheidssteun aangevraagd en wat is de inhoud en status hiervan?

JA

NEE

Vervolg extra vragen i.v.m. corona-crisis
5. Heeft u voldoende reserves om (verdere) tegenslagen op te vangen? Geef toelichting.

Zo nee, beargumenteer hieronder op welke gronden de corona-crisis geen gevolgen heeft voor
uw onderneming.

Ingevuld door:
Naam onderneming
Naam ondernemer
Datum

Dit formulier maakt onderdeel uit van uw aanvraag om een inkomensverklaring en is samengesteld
in samenspraak met NHG en de geldverstrekkers die dit volgen. Dit is niet vrijblijvend en dient als
extra informatie benodigd voor het verantwoord samenstellen van uw inkomensverklaring.
LET OP:
In het geval uw antwoorden daartoe aanleiding geven kunnen wij nog extra onderbouwing vragen in
de vorm van toelichting en/of aanvullende documenten. Is dat het geval, dan melden wij ons
uiteraard na ontvangst van uw formulier.

