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Praktische gids:
 online aanvraag woonlening

1 Log in via Homebanking en klik op ‘Lenen’ in de 
linkerbalk. Hierna ziet u een overzichtsscherm  
met zowel uw lopende leningen als de door u  
aangemaakte simulaties. 

2 Zodra u met aanvraag begint, zult u een aantal gegevens uit de simulatie moeten bevestigen alsook 
enkele bijkomende vragen beantwoorden. Daarnaast zult u ook bepaalde stavingsstukken moeten 
opladen. 

Tip:  
houd zeker volgende documenten  
bij de hand:
• uw drie laatste loonfiches, 
• eventueel bewijs van andere inkomsten 
• eventuele bewijzen van openstaande 

leningen.

Klik op ‘Krediet aanvragen’ achter de simulatie die u 
wenst aan te vragen. Nog geen simulatie aangemaakt? 
Ontdek hoe u dit doet in onze ‘Praktische gids Simulatie 
woonlening’ via deze link.



2 / 8

4 Bevestig in het volgende scherm voor wie u 
de aanvraag doet.  
Alle aanvragers kunnen op elk ogenblik in 
Mobile Banking of Homebanking de aan-
vraag raadplegen en opvolgen.

5 In de volgende stap duidt u aan  
voor welk pand u de lening wenst 
aan te vragen. De bovenste  
gegevens zijn verplicht, de EPC- 
gegevens(energieprestatie- 
certificaat) zijn optioneel. 

3 Bevestig eerst en vooral uw 
contactgegevens. Zijn deze niet 
correct, klik op ‘Aanpassen’.
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7 Wanneer u de verschillende vragenlijsten hebt ingevuld, krijgt u een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. 
Als alles correct is, klik dan op ‘Bevestigen’.

6 Hebt u de gegevens ingevuld van het pand dat u wilt kopen? Bevestig nu uw inkomsten, uitgaven en andere 
informatie. Neem de vragenlijst over uw inkomen (en eventueel dat van uw partner) door en controleer of 
alles klopt.
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8 Wanneer u een krediet aanvraagt, is uw bank wettelijk verplicht om een controle uit te voeren bij de Centrale voor 
Kredieten aan Particulieren. Vink ‘Ik ga akkoord’ aan en ‘Bevestigen’ om hier uw goedkeuring voor te geven.

9 Laad nu een aantal documenten op waarmee u 
uw inkomsten, uitgaven en project kunt onder-
bouwen.  
Klik telkens op ‘Voeg document toe’, zoek het 
document op uw computer en laad het op.  
Documenten kunnen opgeladen in .pdf, .jpg, 
.jpeg, .jpe en .png.

10 Is alles gevalideerd? Kies dan de zichtrekening 
waarmee u uw krediet wenst terug te betalen. 
In dit scherm ziet u al uw zichtrekeningen bij 
AXA Bank. Selecteer de rekening die u wenst te 
gebruiken als terugbetalingsrekening en klik op 
‘Bevestigen’.



€ 305

€ 310

€ 447,97
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11 Geef nu de naam van de notaris in die u zal begeleiden bij de 
aankoop en het woonlening. U kunt deze opzoeken op naam of op 
postcode. Klik op ‘Bevestigen’.  

12 Om u een duidelijk beeld te geven van de kosten 
van uw krediet zullen we nu een schatting van de 
jaarlijkse verzekeringskosten maken. 

Let wel :  
u dient zelf nog een afspraak te maken 
met uw notaris.

Let wel :  
u dient zelf nog een afspraak te maken 
met uw verzekeringsmakelaar.
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13 U krijgt nu een laatste overzicht van uw financieel plan, de waarborgen gelinkt aan uw aanvraag en het totale 
ontleende bedrag uitbetaald zal worden. Klik op ‘Bevestigen’.

14 Uw contracten zijn nu klaar om ondertekend te 
worden.  
U kunt ze raadplegen door op de blauwe teksten te 
klikken. Indien u akkoord gaat met de inhoud van de 
documenten, vink deze dan aan en klik op ‘Gelezen en 
goedgekeurd’.  

15 U kunt nu de documenten digitaal 
ondertekenen met uw bankkaart en kaartlezer. 
Volg de instructies op het scherm en klik op 
‘Bevestigen’. 

Gaat u het woonlening alleen aan? Dan bent u nu klaar. 
Leent u met uw partner? Dan dient hij/zij de documenten ook te ondertekenen in Homebanking.  

Dit kan hij/zij doen door zelf in te loggen in Homebanking en onder het tabblad ‘Lenen’ het krediet te ondertekenen.
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16 Uw partner logt aan in Homebanking met zijn/haar account en klikt op ‘Lenen’ in de linkerkolom. Het door jullie 
aangevraagde woonkrediet is nu zichtbaar onder ‘aanvragen in behandeling’. Klik op de groene knop ‘Uw krediet-
aanvraag werd aanvaard. Uw contracten kunnen getekend worden’.

19 U kunt op elk ogenblik de status van uw 
woonlening volgen in Homebanking door 
onder het tabblad ‘Lenen’ te klikken op 
uw aanvraag. 

17 U krijgt een overzicht van de status van uw lening.  
Klik op ‘Beheer uw aanvraag’. 18 U kunt nu uw aanvraag ondertekenen met uw 

kaartlezer. Volg de instructies op het scherm  
om dit te doen.

Homebanking partner:
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Ontdek het comfort van digitaal bankieren.
Vraag vandaag nog hulp in uw AXA Bankkantoor.

Benieuwd wat u nog allemaal zelf kunt?
Surf naar axabank.be/ik-bankier-zelf

facebook.com/AXABankBelgie twitter.com/AXABankBE

Let op, geld lenen kost ook geld.
De woonlening is een hypothecair krediet met een onroerende bestemming.


