
 

 
 

Hoe krijg ik inzage in de registraties bij BKR? 
 
Wat is BKR? 
Bureau Krediet Registratie, het BKR, verzamelt data van alle kredietverstrekkers en bieden die aan 
in een overzicht. Zij brengen alle leningen in kaart en zij geven kredietverstrekkers inzicht in 
lopende gegevens en betaalgeschiedenis. 
 
Hoe vraag ik gegevens op? 
Ga naar de website www.bkr.nl./inloggen. Vervolgens verschijnt onderstaand scherm. 

 
 
Kies hier de bank en log vervolgens in via Idin. iDIN is een dienst van bank waarmee consumenten 
zich bij andere organisaties met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van hun eigen bank 
kunnen inloggen, zo ook bij BKR. 
 
Persoonlijke gegevens 
Na het inloggen wordt gevraagd om de persoonlijke gegevens verder aan te vullen. Dit is benodigd 
om een zo goed mogelijk beeld van de registraties te krijgen. Vul dit zo volledig mogelijk in! 
Geldverstrekkers zien ook alle gegevens en op voorhand willen we een goed inzicht in hetgeen is 
geregistreerd zodat we een goed beeld van de hypotheekmogelijkheden kunnen geven. 
 
Inzien registraties 
Nadat alle gegevens zijn ingevuld, kunt u de gegevens inzien. U ziet onderstaand scherm: 

 
 
Maak een printscreen van deze volledige pagina (incl. ‘jouw’ gegevens en álle kredieten). 
In verband met privacy zijn de verdere gegevens hier weggelaten. 

 
LET OP: het is niet noodzakelijk om een gewaarmerkte kopie (tegen betaling van  
€ 12,00) op te vragen!! 
  

http://www.bkr.nl./inloggen


 

 

Per lopende registratie een printscreen maken 
De lopende registraties hebben van invloed op de hypotheekmogelijkheden. Daarom is het 
wenselijk om meer inzicht te krijgen in deze kredieten. Wilt u van elke lopende registratie een 
printscreen maken. Dit doet u als volgt: 
 

Klik op  
Maak vervolgens een printscreen van de gegevens die staan onder de volgende tabbladen (te zien 
door naar beneden te scrollen): 

 
 

 
 

 
 
Hoe deel ik de gegevens? 
De printscreens kunnen in een Word-document geplakt worden en vervolgens kan dit Word-
document naar ons gemaild worden. 
 


