
 

Je persoonlijke gegevens (verplicht om in te vullen)

Voorletter(s) 

Voornamen voluit 

Voorvoegsel 

Eigen achternaam 

Geslacht  man         vrouw 

Geboortedatum 

Je adres (verplicht om in te vullen)

Straatnaam 

Huisnummer + toevoeging 

Postcode + Woonplaats 

Land 

E-mailadres

Je vorige adres (niet verplicht, wel handig voor een snelle afhandeling van je aanvraag)

Straatnaam 

Huisnummer + toevoeging 

Postcode + Woonplaats 

Land 

Extra informatie (niet verplicht, wel handig voor een snelle afhandeling van je aanvraag)

Je roepnaam 

Je telefoonnummer

Je handtekening (verplicht)

Dit formulier vul je in als je een overzicht van je kredietregistraties wilt. Vul het formulier zo compleet mogelijk in. 
Hoe meer gegevens we van je hebben, hoe beter. Print daarna het formulier, onderteken het en stuur het met een 
kopie van je identiteitsbewijs op. Verderop lees je welk identiteitsbewijs je mee kunt sturen.  
Ons adres is: Stichting BKR, T.a.v. Inzageverzoek, Postbus 6310, 4000 HH Tiel (Vergeet geen postzegel te plakken).

Aanvraagformulier 
Kredietoverzicht



bkr.nl

Wanneer krijg ik mijn kredietoverzicht?
Meestal heb je het kredietoverzicht binnen een week in huis. Soms duurt het langer. De maximale levertijd is 4 
weken. 

Welk identiteitsbewijs kan ik meesturen? 
Deze identiteitsbewijzen kun je gebruiken voor de aanvraag van je kredietoverzicht: 
• Nederlands paspoort
• Nederlandse identiteitskaart
• Nederlands rijbewijs
• Paspoort of identiteitskaart uit een EU-land (hiervan hebben we een kopie van beide kanten nodig)
• Nederlands vreemdelingendocument (hiervan hebben we een kopie van beide kanten nodig)
Let erop dat je identiteitsbewijs geldig is.

Waarom moet ik een kopie van mijn identiteitsbewijs meesturen? 
We vragen om je identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat we het kredietoverzicht aan de juiste persoon 
verstrekken. We checken of je identiteitsbewijs geldig is. En we checken of je persoonlijke gegevens (voor- 
en achternaam, geboortedatum en handtekening) op je identiteitsbewijs overeenkomen met die op het 
aanvraagformulier. 

Hoe maak ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? 
Je naam, geboortedatum, documentnummer en handtekening moeten duidelijk leesbaar zijn. 
Je burgerservicenummer en pasfoto hebben we niet nodig. Maak die dus onzichtbaar. 

Waarom zoekt BKR mijn gegevens niet met mijn burgerservicenummer (BSN)?
We zijn geen overheidsinstelling en daarom mogen we je BSN niet gebruiken.

Wat doet BKR met alle gegevens die ik invul?
We gebruiken je gegevens alleen om het kredietoverzicht te maken. We bewaren je gegevens een jaar. Daarna 
vernietigen we ze.

Wat doet BKR met de kopie van mijn identiteitsbewijs?
We checken of je identiteitsbewijs geldig is en we gebruiken het om je handtekening te controleren. We bewaren 
de kopie een jaar en daarna vernietigen we die.

Wat gebeurt er als ik niet alle verplichte gegevens invul?
Om het kredietoverzicht voor je te maken, hebben we nodig:
• je persoonlijke gegevens
• je adresgegevens
• een kopie van je identiteitsbewijs
• handtekening onder je aanvraag
Vul je die niet in? Of is je handtekening op het formulier anders dan op je identiteitsbewijs? Dan kunnen we je
aanvraag helaas niet verwerken. Daarover krijg je dan een bericht van ons. Je vorige adres en de extra informatie
zijn niet verplicht om in te vullen, maar wel handig voor een snelle verwerking van je aanvraag.

Aanvraagformulier Kredietoverzicht 
Veelgestelde vragen over de aanvraag van een kredietoverzicht


	Tekstveld 2: 
	Tekstveld 1: 
	Tekstveld 4: 
	Tekstveld 3: 
	Tekstveld 5: 
	Tekstveld 6: 
	Tekstveld 7: 
	Selectievakje 1: Off
	Selectievakje 2: Off
	Tekstveld 8: 
	Tekstveld 9: 
	Tekstveld 10: 
	Tekstveld 11: 
	Tekstveld 12: 
	Tekstveld 13: 
	Tekstveld 14: 
	Tekstveld 15: 
	Tekstveld 16: 
	Tekstveld 17: 
	Tekstveld 18: 
	Tekstveld 19: 
	Tekstveld 21: 
	Tekstveld 22: 
	Tekstveld 23: 


