
Vragen ten aanzien van verzoek tot verwijdering 

Onderstaande vragen hebben betrekking op een aantal van belang zijnde punten die in het verzoek tot 
verwijdering worden benoemd. Wij verzoeken u deze vragen zo uitgebreid mogelijk in te vullen, zodat de jurist 
genoeg houvast heeft om het verzoek mee te schrijven. Dit is aldus in uw eigen belang en zal uw zaak 
uiteindelijk ten goede komen. Houdt u er rekening mee dat bij meerdere kredieten/registraties dit in de feiten 
en omstandigheden dient te worden meegenomen.  

Betaalmoraal 

1. Wanneer is de achterstand ontstaan?
___________________________________________________________________________________

2. Heeft u zelf contact opgenomen nadat de achterstand was ontstaan?
⃝ Ja
⃝ Nee

Indien nee: wat was de reden dat u niet direct contact heeft opgenomen? 
 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Hierbij is voor ons belangrijk te weten of u zichzelf proactief heeft opgesteld jegens de kredietverstrekker: is 
er vanaf begin tot eind contact geweest tussen u en de kredietverstrekker om toe te werken naar een 
oplossing? 

3. Heeft u een regeling getroffen voor de betaling van de vordering?
⃝ Ja

Indien ja: hoe is deze regeling gelopen en binnen hoeveel termijnen is de vordering 
uiteindelijk voldaan? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

⃝ Nee 

4. Er is sprake geweest van finale kwijting, waarbij een gedeelte van de schuld u is kwijtgescholden?
⃝ Ja

Indien ja: hoeveel is er kwijtgescholden? 
____________________________________________________________________________ 

⃝ Nee 

5. Hoe is het voor én na het ontstaan van de achterstand gegaan met de betalingen? Heeft u eerder last
gehad met het voldoen van uw betalingen (achterstanden, herinneringen, aanmaningen,
deurwaarders)?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. Heeft u nog enige correspondentie van contact dat u heeft gevoerd met de kredietverstrekker wat u
kunt overleggen ter bewijs dat dit contact er is geweest?
⃝ Ja (indien ja, deze ontvangen wij dan graag)
⃝ Nee



 
  

 

 

Feiten en omstandigheden 

7. Kunt u zo nauwkeurig mogelijk een omschrijving geven van de feiten en omstandigheden op het 
moment dat de achterstand is ontstaan? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

8. Was er ten tijde van het ontstaan van de achterstand sprake van persoonlijke omstandigheden die van 
invloed zijn geweest? Denk daarbij aan bijv. ziektes/overlijden/scheidingen, etc. 
⃝ Ja 
                 Indien ja: kunt u aangeven wat deze omstandigheden waren en hoe deze van invloed zijn      
                 geweest op het ontstaan van de achterstand? 
                 ____________________________________________________________________________ 
                 ___________________________________________________________________________ 
                 ___________________________________________________________________________ 
⃝ Nee 

Belang 

9. Welke belangen heeft u bij het verwijderen van de registratie? Hierbij kunt u ook meerdere belangen 
aangeven. 
⃝ Aanvragen van een hypotheek 
⃝ Aanvragen van een zakelijke financiering 
⃝ Aanvragen van een creditcard 
⃝ Aanvragen van een financiering anderszins 
⃝ Wat u verder nog kwijt wilt hierover: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

10. Is er op dit moment sprake van aantoonbare urgentie in uw belang? 
⃝ Ja 
              Indien ja: kunt u dit zo nauwkeurig mogelijk beschrijven? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
⃝ Nee 



 
  

 

 
 

11. Spelen er op dit moment nog persoonlijke omstandigheden die uw belang kunnen sterken? 
⃝ Ja 
              Indien ja: kunt u aangeven welke persoonlijke omstandigheden dit zijn? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
⃝ Nee 
 

12. Indien het belang de aanvraag van een hypotheek of financiering anderszins betreft: heeft u reeds op 
schrift een afwijzing van een hypotheekverstrekker dat u met uw huidige BKR-codering geen 
financiering kunt krijgen? 
⃝ Ja 
               Indien ja: kunt u deze naar ons toesturen, voor zover u dat niet reeds heeft gedaan. 
⃝ Nee 
 

13. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? 
 

⃝ Ja 
               Indien ja: kunt u de polis naar ons toesturen, voor zover u dat niet reeds heeft gedaan. 
⃝ Nee 
 

Alles wat u verder nog kwijt wilt over uw zaak: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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