
Handleiding Formulier betaling uit bouwdepot

Belangrijke informatie om te lezen 

 Stuur alleen kopieën van rekeningen (of kassabonnen) op van werkzaamheden of producten die zorgen voor 

een betere staat van uw woning. Wij betalen niet uit op basis van offertes of bestelbonnen die nog niet zijn 

betaald. Wij betalen alleen uit aan Nederlandse bankrekeningnummers.

 Stuur kopieën van rekeningen naar ons toe met een totaal minimaal bedrag van € 750,00. 

 Zet op iedere kopie uw originele handtekening. Een paraaf is niet voldoende. 

 Keuren wij uw formulier ‘Betaling uit bouwdepot’ goed? Dan behandelen wij uw rekening(en) binnen zes 

werkdagen. Keuren wij uw formulier niet goed? Dan sturen wij u een brief of bellen u op. 

 Betaalt u de rente over de lening van uw woning niet of te laat? Dan betalen wij geen rekeningen uit uw 

bouwdepot.

1. Uw persoonlijke gegevens

Vul hier uw persoonlijke gegevens in. Gaat u verhuizen? Geef dan uw nieuwe  adres door via www.quion.com.

2. Rekeningen betalen

Kolom ‘Kenmerk rekening’ - Vul hier het nummer in dat uniek is voor de rekening of kassabon die u wilt betalen 

uit uw bouwdepot. Vaak is dit het factuurnummer, ordernummer, referentienummer of bestelnummer.

Kolom ‘Te betalen bedrag’ -  Vul hier in hoeveel geld u van deze rekening of kassabon wilt betalen uit uw 

bouwdepot. Stuurt u meerdere kassabonnen in? Tel dan de bedragen van alle kassabonnen bij elkaar op en vul 

dit bedrag in op één regel. 

Kolom ‘Betalen aan’ - Vul hier de naam in van de persoon of organisatie die het geld moet ontvangen. Heeft u 

een rekening zelf betaald? Zet dan een kruisje bij  ‘mijzelf’.

Kolom ‘Bijlage’ -  Kruis hier aan als u voor deze rekening een bijlage meestuurt.

Kolom ‘Op bankrekeningnummer’ - Vul hier het bankrekeningnummer in dat hoort bij de persoon of organisatie 

die het geld moet ontvangen. Wilt u dat wij het geld aan uzelf betalen? Dan maken wij alleen geld over naar het 

bankrekeningnummer waar wij ook de rente over uw lening van afschrijven. Let op! Wij betalen bouwtermijnen 

voor een nieuwbouwwoning altijd direct aan de aannemer.

Kolom ‘Code -  Hier hoeft u niets in te vullen.

3. Stoppen bouwdepot

Stuurt u de laatste rekeningen in die u wilt betalen uit uw bouwdepot? Dan kunt u het bouwdepot stoppen. Ga 

naar www.quion.com en vraag hier het formulier ‘Stoppen bouwdepot’ aan. Heeft u geen toegang tot internet? 

Neem dan telefonisch contact met ons op. 

4. Ondertekenen

Heeft u alles goed ingevuld? Zet dan uw handtekening op het formulier. Uw handtekening  moet hetzelfde zijn als 

de handtekening van uw identiteitsbewijs. 

5. Opsturen

Bewaar de originele rekeningen voor uw eigen administratie. U kunt deze nog nodig hebben. Bijvoorbeeld als 

garantiebewijs. Originele rekeningen kunnen wij niet terugsturen.

 Stuurt u een kopie op van de rekening van een bedrijf? Dan moet het volgende op de rekening staan: 

bedrijfsnaam, adres, plaatsnaam, telefoonnummer, bankrekeningnummer en Kamer van Koophandel-

nummer. 

 Stuurt u een kopie op van een kassabon? Dan moet de naam en het adres van het bedrijf op de kassabon 

staan. Een pinbon zonder originele kassabon is niet voldoende. U moet altijd een kopie van de kassabon aan 

ons opsturen. Kopieer de kassabon op een A4 papier. 

 Zet op alle kopieën uw handtekening. Een paraaf is niet voldoende.


