Met de STARTERS HYPOTHEEK is het mogelijk uw eigen woning te
bezitten, te verbouwen of te renoveren. De STARTERS HYPOTHEEK
is een financiering van maximaal SRD250.000, - .
* Het te bouwen huis dient een oppervlakte te hebben tussen de 60 m2
en 150 m2.
* 100% financiering is mogelijk voor een nieuw huis of het renoveren
van uw bestaande woning of als u wenst uit te breiden.
* 75% financiering ook mogelijk als u een sleutelklare woning wenst aan
te schaffen.

De STARTERS HYPOTHEEK kunt u aanvragen wanneer:
• U in vaste dienst bij de overheid bent.
• U 2 jaren onafgebroken of langer in vaste dienst bent van een gerenommeerd
bedrijf.
• U ondernemer bent en uw inkomsten voortvloeien uit het bedrijf en de
continuïteit van uw bedrijfsinkomsten kunt aantonen gedurende de 		
aflossingstermijn.
• Uw gemeenschappelijke bruto inkomen tussen de SRD2.000, - en SRD8.000, per maand bedraagt.
BENODIGDHEDEN VOOR HET AANVRAGEN:
• Geldig legitimatiebewijs
• CBB-uittreksel (niet ouder dan 6 maanden)
• Nationaliteits verklaring
• Werkgeversverklaring + recente loonslip (niet ouder dan 1 maand)
• Laatste 3 bankafschriften
• Girorekening bij Trustbank Amanah openen voor salarisstorting
• Perceelkaart/ hypothecair uittreksel van het terrein waarop het huis gebouwd
zal worden
• Taxatie rapport
• Begroting van de bouwactiviteiten door een geregistreerde aannemer
• Bouwvergunning
• Goedgekeurde bouwtekening
• Beschikking / transportakte van het perceel dat in onderpand wordt genomen
• KKF-uittreksel van de aannemer
ONDERNEMERS
• KKF/ Statuten/ Procuratie regeling
• Vergunning
• Financiële cijfers/ Jaarrekening
Filiaal
Dr.Sophie Redmondstraat #93
Paramaribo-Centrum

Telefoon
+597 476111

Openingstijden
ma-vrij
07:45u - 15:30u
za
08:00u - 12:00u

Aidastraat/hoek Chopinstraat #1
Paramaribo-Noord

+597 452800

ma-vrij
za

07:45u - 15:30u
08:00u - 12:00u

Plutostraat #166
Paramaribo-Noord

+597 452800

ma-vrij
za

07:45u - 15:30u
08:00u - 12:00u

R.P.Bharosstraat #84;Westkanaalstraat
Nieuw-Nickerie

+597 211050

ma-vrij
za

07:00u - 15:00u
08:00u - 12:00u

E : info@trustbankamanah.com W : www.trustbankamanah.com

Trustbank Amanah

