
Geldt voor alle kredietaanvragen van zelfstandigen

Het coronavirus en de bijbehorende maatregelen hebben een enorme impact. De hele economie ervaart 
wereldwijd gevolgen door deze crisis. In veel gevallen ervaren juist ondernemers de gevolgen hiervan.  
Gelukkig zijn er ook ondernemers voor wie de coronacrisis minder zware gevolgen heeft, zelfs binnen de 
getroffen branches. Daarom willen wij extra aandacht besteden aan ondernemers die nu een financiële 
verplichting wensen aan te gaan in de vorm van een lening. 

Als ondernemer is het niet altijd eenvoudig om een lening af te sluiten. Ook in deze bijzondere periode biedt 
Interbank klanten met een eigen onderneming leningen voor privé gebruik. Door maatwerk te bieden willen  
wij voorkomen dat ondernemers die in de getroffen branches werkzaam zijn per definitie geen lening meer 
kunnen krijgen. Dit betekent dat we niet per branche, maar per kredietaanvraag beoordelen of de lening wel  
of niet verantwoord is.

Daarom vragen wij zelfstandigen die een lening aanvragen extra informatie. Dit formulier maakt per direct 
onderdeel uit van uw kredietaanvraag bij Interbank. Dit heeft als doel om op een verantwoorde wijze krediet 
aan u te verstrekken. Wij willen voorkomen dat onze klanten een verplichting aangaan die ze straks niet 
kunnen nakomen. Bijvoorbeeld als hun inkomen uit hun onderneming terugloopt door het coronavirus.

Het invullen van het formulier is niet vrijblijvend. Vul het formulier daarom volledig in. Stuur dit formulier  
samen met de overige stukken die bij uw kredietaanvraag horen naar Interbank.

We hopen dat u en uw bedrijf goed door deze crisis heen komen.

Z.o.z. voor het invulformulier.

Extra vragen tijdens de coronacrisis

Vragen? 
U kunt hiervoor contact opnemen met uw tussenpersoon. Die helpt u graag verder.



Na ontvangst van uw formulier nemen wij dit meteen in behandeling. Het kan mogelijk zijn dat wij extra onderbouwing 
van u nodig hebben. Dan zullen wij een toelichting of aanvullende documenten vragen via uw tussenpersoon. 

Uw naam Uw bedrijfsnaam 

Plaats en datum

Extra vragen tijdens de coronacrisis

(klik op het bovenstaande veld)

1. Omschrijf in welke sector of branche u werkzaam bent en beschrijf uw activiteiten en specialismen:

4. Hebt u geen nadelige financiële gevolgen voor uw onderneming vanwege COVID-19? Licht dit dan toe.

5. Hebt u voldoende financiële reserves om (verdere) tegenslagen op te vangen? Graag toelichten:

7. Hebt u nog verdere opmerkingen?

6. Hebt u steun van de overheid aangevraagd? Wat is de status daarvan?

2. Wat was (naar schatting) uw omzet en bruto inkomen in de afgelopen 6 maanden tot heden, gemiddeld per maand?

3. Wat verwacht u dat in de komende zes maanden uw omzet en bruto inkomende gemiddeld per maand zal zijn en licht dit toe.

Omzet

Omzet

Bruto inkomen

Bruto inkomen

€

€

,00

,00

,00

,00

€

€

Hebt u wel nadelige financiële gevolgen voor uw onderneming vanwege COVID-19. Vul onderstaande vragen in:

Ja Nee
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