
CHECKLIST

Z.O.Z. VOOR AANVRAAG VANAF €1.000 & AANDACHTSPUNTEN

AANVRAAG T/M €999

18 t/m74 

>€ 1100 >€ 1400Alleenstaand
inkomen 
> € 1100

Samenwonend
inkomen 
> € 1400

Leeftijd 18 tot en met 74 jaar1

2
Geen Ziektewet, WW of ABW.  
Alle overige uitkeringen zijn wél 
mogelijk.

Ziektewet
WW 

ABW
4

Inkomsten uit mantelzorg (pgb) 
en studiefinanciering mogen niet 
worden meegenomen.

3

Wat betaal je per maand?

Ga naar de rekentool op www.kunstkoop.nl/rekentool 
of scan de QR-code met de camera van je mobiel.

Alles direct goed invullen en uploaden   snellere beoordeling aanvraag  sneller leveren kunstwerk

BENODIGDE DOCUMENTEN
Upload duidelijke, goed leesbare/zichtbare foto’s of scans van de documenten of upload het orginele bestand.

Kopie paspoort/ID-kaart en evt. verblijfsvergunning (voor- en achterzijde) 

Kopie privébankpas
Zakelijke bankpas wordt niet geaccepteerd.
•  Naam en eerste voorletter moeten gelijk zijn als op het ID-bewijs
•   Het IBAN op de bankpas moet gelijk zijn aan het IBAN dat u heeft ingevuld in het aanvraagformulier

SEPA

ONDERTEKENEN

Ondertekening van het Standaard Informatieblad

Ondertekening van de SEPA en het contract
Aanvraag met partner? Partner ontvangt zelf een  
e-mail om te ondertekenen.

Heb je al een rekening bij  
Santander  kredietbedragen samen  
meer dan €999? Volg dan de instructies  
voor een aanvraag vanaf €1.000.!

*Klant gehuwd of geregistreerd partnerschap  samen aanvraag doen verplicht (legitimatiebewijs + handtekening nodig van partner)
*Klant samenwonend met partner  samen aanvraag doen mag  verhoogde kans op acceptatie (legitimatiebewijs + handtekening 
nodig van partner)
Let op: Heb je gegevens van je partner ingevuld? Dan krijgt jouw partner zelf een e-mail om het legitimatiebewijs te uploaden en het 
contract te ondertekenen.



Het kunstwerk wordt pas geleverd nadat Santander een definitieve goedkeuring heeft gegeven. 
De galerie neemt hiervoor contact met jou op.

AANVRAAG T/M €7.499
*Gehuwd of geregistreerd partnerschap?  samen aanvraag doen verplicht (ook documenten van partner nodig + handtekening)
*Samenwonend met partner  samen aanvraag doen mag  verhoogde kans op acceptatie (ook documenten van partner nodig + 
handtekening)
Let op: Heb je gegevens van je partner ingevuld? Dan krijgt jouw partner zelf een e-mail om documenten te uploaden en het contract te 
ondertekenen.

ONDERTEKENEN

Ondertekening van het Standaard Informatieblad

SEPA Ondertekening van de SEPA en het contract
Aanvraag met partner? Partner ontvangt zelf een e-mail om te ondertekenen.

AANDACHTSPUNTEN BIJ INVULLEN AANVRAAG
• Hulp nodig bij het invullen? Klik op de i  boven de invulbalken
• Neem de persoonsgegevens nauwkeurig over van het legitimatiebewijs
• Vul alle voorletters in die op het legitimatiebewijs zijn weergegeven
• Vul bij achternaam/geboortenaam altijd de meisjesnaam/geboortenaam in en NIET de getrouwde naam
• Neem bedragen altijd juist over van salarisstroken en bankafschriften
• Voeg voor- en achterzijde van ID-kaart toe 

BENODIGDE DOCUMENTEN
Upload duidelijke, goed leesbare/zichtbare foto’s of scans van de documenten of upload het orginele bestand.

Kopie paspoort/ID-kaart en evt. verblijfsvergunning (voor- en achterzijde)  
(+ partner indien van toepassing*)

Zelfstandig ondernemer? 
Dan ontvangen we graag een naar de belastingdienst verzonden:
•	 Definitieve	belastingaangifte	(max.	20	maanden	oud)	OF
•	 Fiscaal	rapport	(incl.	brief	van	de	boekhouder/accountant	die	de	verzending	naar	de	belastingdienst	bevestigt)

Bankafschrift (+ partner indien van toepassing*)
Van het rekeningnummer dat is ingevoerd tijdens de aanvraag.
Volledig	bankafschrift	van	1	hele	maand	(max.	2	maanden	oud).
Dit kan via de app of website van de bank in PDF-formaat worden gedownload.
•  Naam en rekeningnummer zichtbaar
• Geen doorhalingen 
• Alle af- en bijschrijvingen van de gehele maand zichtbaar, niets weggelaten
• Geen schermafdruk/screenshot internetbankieren

Kopie loonstrook (+ partner indien van toepassing*)
Loonstrook	van	maximaal	2	maanden	oud	(geen	screenshot),	van	dezelfde	maand	als	het	bankafschrift.
Bij weekbetaling 4 opeenvolgende loonstroken.
• Structureel overuren en/of onregelmatigheidstoeslag?
  Bij maandelijks salaris 3 opeenvolgende loonstroken nodig
	 	 Bij	wekelijks	salaris	12	opeenvolgende	loonstroken	nodig
• Uitkering/pensioen?
	 	 Kopie	van	de	meest	recente	(betalings)specificatie
  Storting moet zichtbaar zijn op bankafschrift

LOON

Meer informatie over financieren van jouw kunstwerk kun je vinden op kunstkoop.nl of neem contact op met 
Santander op telefoonnummer 030 - 63 88 111.


