
ICS-klantnummer 1

Bestedingslimiet     

Ik wil mijn huidige bestedingslimiet wijzigen naar €               .000,-. 2

Uw persoonlijke gegevens 

Achternaam

Voorletter(s)         M    V

Geboortedatum

BSN 3

Adres

Postcode/plaats

Telefoon privé 4 Mobiel 4

E-mailadres

Uw werksituatie

Vast dienstverband        ja    nee

Naam werkgever

Plaats

Werkzaam sinds

Burgerlijke staat 

  Alleenstaand

  Samenwonend

  Gehuwd, in gemeenschap van goederen

  Gehuwd, op huwelijkse voorwaarden

  Geregistreerd partnerschap

  Geregistreerd partnerschap, op partnerschapsvoorwaarden

Kinderen

Hoeveel thuiswonende kinderen heeft u?    

Als u het Doorlopend Krediet wilt aanvragen met uw partner 5,  

dan hier graag de volgende gegevens invullen:

Is uw partner uw echtgenoot/geregistreerd partner?

  ja, vul dan hiernaast de gegevens van uw partner in.

  nee

Indien nee, voert u een gezamenlijke huishouding met uw partner? 6 

  ja, vul dan hiernaast de gegevens van uw partner in. 

  nee, ga dan verder bij ‘Financiële gegevens’. 7 

Gegevens partner

Achternaam

Voorletter(s)      M    V

Geboortenaam

Geboortedatum

Identificatiebewijs          paspoort      identiteitskaart      rijbewijs

Nummer identificatiebewijs

BSN 3

Nationaliteit 8

E-mailadres

Bankrekeningnummer (IBAN) 9

Naam bank

Werksituatie partner

Vast dienstverband        ja    nee

Naam werkgever

Plaats

Werkzaam sinds

1 Uw ICS-klantnummer bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 cijfers en kunt u terugvinden op  

uw rekeningoverzicht.

2 U kunt een kredietlimiet aanvragen vanaf € 5.000,- tot en met € 50.000,-.

3 Vul hier uw burgerservicenummer (BSN) in. Indien u niet in Nederland belastingplichtig bent, vul 

dan uw Tax Identification Number (TIN) in.

4 Belangrijk: het invullen van deze contactgegevens is van groot belang in verband met onder  

andere de 24/7 Fraudepreventie. International Card Services kan u dan snel bereiken.

5 Als u een Doorlopend Krediet aanvraagt, kan het inkomen van uw partner helpen bij de goedkeuring 

van uw aanvraag. Bij een goedgekeurde aanvraag zijn u en uw partner hoofdelijk aansprakelijk voor 

het gebruik van het Doorlopend Krediet. Dit betekent dat International Card Services u en/of uw 

partner kan vragen om het openstaande saldo terug te betalen.

6 U voert een gezamenlijke huishouding als u de kosten voor de huishouding gezamenlijk met uw 

partner draagt. 

7 Alleen indien u een gezamenlijke huishouding voert met uw partner of indien de uw partner uw 

echtgenoot/geregistreerd partner is, kunt u een gezamenlijk Doorlopend Krediet aanvragen. 

8 Indien u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dan graag een kopie van uw verblijfsvergunning 

meesturen.

9 Uw IBAN vindt u terug op het rekeningoverzicht van uw bank. 
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Wijzigen bestedingslimiet Doorlopend Krediet

Ga op de achterzijde van dit formulier verder met  
invullen en plaats uw handtekening.



Financiële gegevens  

 U Partner

Hoofd nettomaandinkomen 10 €   €

Overig nettomaandinkomen 11 €   €

Alimentatieverplichting(en) 12 €  €

Woonlasten per maand 13   

Brutohypotheeklast 14 €

Nettohuurlast 15  €

Uitbetaling

Hier kunt u alvast (éénmalig) aangeven welk bedrag u van uw 

Doorlopend Krediet wilt overboeken naar uw bankrekening en/of 

naar uw ICS creditcard.

Bedrag  €

Bankrekeningnummer (IBAN) 9

en/of

Bedrag  €

Card-nummer (vul hier de laatste vier cijfers in van uw ICS creditcard)

         

10 Zonder overwerk en/of toeslagen.

11 Dit zijn inkomsten verkregen uit een andere baan. Zonder overwerk en/of toeslagen.

12 Als u en/of uw mede-aanvrager een alimentatieverplichting heeft, vul dan de (netto) maandelijkse 

alimentatieverplichting(en) in.

13 Vul hier het totale bedrag in dat maandelijks verschuldigd is voor uw woning aan bank of verhuurder. 

14 Dit is het maandelijks te betalen bedrag voor uw hypotheek, inclusief alle daarbij behorende premies.

15 Na aftrek van een eventuele huurtoeslag.

Persoonsgegevens
International Card Services BV (ICS) is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoons-

gegevens. Voor het beoordelen van uw aanvraag zal een krediettoets uitgevoerd worden waarbij onder 

andere het register van de Stichting Bureau Krediet Registratie te Tiel (BKR) geraadpleegd wordt. ICS 

gebruikt uw gegevens ter beoordeling van uw aanvraag, het eventueel aangaan en uitvoeren van de 

overeenkomst, het afwikkelen van het (internationale) betalingsverkeer, het gebruik van en de deel- 

name aan (internationale) waarschuwingssystemen, voor het uitvoeren van analyses ten behoeve van 

statistische en wetenschappelijke doeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast 

gebruikt ICS de persoonsgegevens voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële 

sector. Hieronder valt ook het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare 

gedragingen. Wij kunnen u van tijd tot tijd informatie toesturen over producten, diensten en speciale 

acties. Dit kan gebeuren na analyse van uw persoonsgegevens. Als u daar geen prijs op stelt, kunt u dat 

kosteloos laten weten via antwoordnummer 1110, 1110 VB Diemen.

Verklaring Doorlopend Krediet
Ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt. Ik ben mij ervan bewust dat de door ICS 

aangeboden informatie niet kan worden opgevat als advies. Ik heb kennis genomen van de bijgevoegde 

Productinformatie. Ik ben mij ervan bewust dat ik een kredietovereenkomst aanga. Hiervoor zal ICS een 

krediettoets uitvoeren, waarbij het register van Bureu Krediet Registratie (BKR) geraadpleegd zal worden. 

Ik verklaar de bijbehorende financiële lasten te kunnen dragen. Indien de limietverhoging tot stand 

komt, zal deze ingeschreven dan wel gewijzigd worden in het register van BKR. Ik verklaar kennis te 

hebben genomen van de bijgesloten Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet. Ik accepteer dat deze 

voorwaarden van toepassing zijn op de kredietovereenkomst. Ik kan de voorwaarden ook altijd kosteloos 

opvragen bij de ICS Servicedesk: 020 - 6 600 630.

Machtiging partner
Indien het Doorlopend Krediet gezamenlijk wordt aangevraagd, machtig ik de aanvrager om mij te 

vertegenwoordigen in mijn relatie tot ICS, zoals het namens mij aangaan van een overeenkomst met 

ICS of verklaringen van ICS voor mij in ontvangst te nemen. Ik verleen ICS een onherroepelijke 

machtiging om eenmalig € 0,01 te incasseren van het door mij opgegeven bankrekeningnummer.  

Via dit bankrekeningnummer kan ICS mij identificeren en voldoet zij daarmee aan haar wettelijke  

identificatieplicht.

Uw handtekening, en indien van toepassing van  
uw partner, is vereist voor het in behandeling  
nemen van uw aanvraag. 

Ondertekening

Plaats

Datum  

Uw handtekening

Handtekening partner (indien van toepassing)

Verstuur dit formulier samen met onderstaande documenten:

• Bewijs van inkomen van u en eventueel uw partner, dat niet ouder is dan 3 maanden  
(een kopie van de meest recente salarisstrook).

• Als u een huurhuis heeft, een kopie van een recent bankafschrift dat niet ouder is dan 3 maanden met daarop uw maandelijkse  

huurbedrag en uw eventuele huurtoeslag. Uw naam of bankrekeningnummer dient zichtbaar te zijn op het bankafschrift.

• Als u een koophuis heeft, een kopie van een recent bankafschrift dat niet ouder is dan 3 maanden met daarop uw  

maandelijkse hypotheeklasten. Uw naam of bankrekeningnummer dient zichtbaar te zijn op het bankafschrift.

naar International Card Services BV, antwoordnummer 1110, 1110 VB Diemen. 

Een postzegel is niet nodig. Of scan en e-mail dit formulier en de documenten naar aanvraag@icscards.nl.


