Formulier
Aankondiging eenmalige extra aflossing
Dit formulier gebruikt u als u een eenmalige extra aflossing zelf overmaakt.

1 Mijn gegevens
Naam en voorletter(s)
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres

2 Mijn hypotheek
Hypotheeknummer

3 Gegevens opdracht extra aflossen
Leningdeel

Bedrag
€
€
€

Heeft u een aflossingsvrij of leven-effectenhypotheek dan is alleen verlaging van het maandbedrag mogelijk.
Heeft u een annuiteiten, lineaire of (bank)spaarhypotheek en u wilt kiezen voor verkorting looptijd?
Kruis dan hier het hokje aan:

n

4.0622.00

(05-10-2016)

Let op! In uw meest recente jaaropgave ziet u welk nummer bij het leningdeel hoort dat u extra wilt aflossen. Bent u uw jaaropgave
kwijt? Neem contact op met onze Klantenservice.
Let op! Door extra af te lossen op uw spaarhypotheek gaat uw verzekerd kapitaal met hetzelfde bedrag omlaag. De spaar- en
risicopremie worden daarna opnieuw berekend en /of de looptijd verkort. Het extra aflossen op uw spaarhypotheek kan dus
fiscale gevolgen hebben.
Let op! U ontvangt van ons een bevestiging zodra het formulier verwerkt is. Na de bevestiging kunt u het bedrag naar ons
overmaken op bankrekeningnummer NL28 BLGW 0964 1120 00 op naam van Stichting Hypotheken Incasso te Amsterdam,
onder vermelding van extra aflossing, uw hypotheeknummer en leningdeel.
Let op! Betaalt u een vergoeding voor het renteverlies van de bank, houd er dan rekening mee dat wij deze vergoeding verrekenen
met dit aflossingsbedrag. Een voorbeeld: u wilt € 10.000 extra aflossen en betaalt € 1.000 vergoeding voor het renteverlies van
de bank. Dan lost u dus in totaal € 9.000 euro af.
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4 Ondertekenen
Ik ben me ervan bewust dat ik dit formulier minimaal 14 dagen voordat de betaling plaatsvindt moet insturen en dat ik bij een
extra aflossing misschien een vergoeding voor het renteverlies van de bank moet betalen. Deze vergoeding wordt verrekend
met het bedrag dat ik overmaak.
Ik ken de risico’s en ga akkoord met de mogelijke gevolgen van mijn wijziging(en).
Plaats
Datum

Handtekening

5 Versturen

Stuur dit formulier per mail naar
aflossingen@blg.nl

Of per post zonder postzegel naar
BLG Wonen
Afdeling Back Office
Antwoordnummer 28
6160 VB Geleen

Belangrijk om te weten
Extra aflossen
Stuur dit formulier 14 dagen voordat u de extra aflossing wil doen naar ons toe, zodat we het aankondigingsformulier op tijd
kunnen verwerken. U ontvangt van ons een bevestiging zodra het formulier verwerkt is. Na de bevestiging kunt u het bedrag naar
ons overmaken op bankrekeningnummer NL28 BLGW 0964 1120 00 op naam van Stichting Hypotheken Incasso te Amsterdam,
onder vermelding van extra aflossing, uw hypotheeknummer en leningdeel. Heeft u uw extra aflossing niet aangekondigd?
Dan loopt u het risico dat wij het bedrag terugstorten.
Vergoeding
U kunt bij onze Klantenservice informeren of u voor deze extra aflossing een vergoeding voor het renteverlies van de bank
moet betalen. Onze Klantenservice is bereikbaar via 046 - 478 88 88. De vergoeding die Klantenservice aan u doorgeeft is een
indicatie. De exacte vergoeding kunnen we pas op de ontvangstdatum van de extra aflossing bepalen. Betaalt u een vergoeding
voor het renteverlies van de bank? Houd er dan rekening mee dat deze vergoeding dan verrekenen met het voorgenomen
aflossingsbedrag (zie voorbeeld hierboven).
Fiscale gevolgen
Een vervroegde aflossing kan (fiscale) gevolgen hebben voor uw hypotheek. Het is in uw belang dat de financiering aansluit op uw
wensen en past bij uw persoonlijke omstandigheden. We adviseren u om een extra aflossing eerst te bespreken met uw adviseur.
BLG Wonen adviseert u niet en controleert het advies van uw adviseur niet. Door extra af te lossen op uw spaarhypotheek gaat
uw verzekerd kapitaal met hetzelfde bedrag omlaag. De spaar- en risicopremie worden daarna opnieuw berekend. Het extra
aflossen op uw spaarhypotheek kan dus fiscale gevolgen hebben. Door extra af te lossen op uw Bankspaarhypotheek wordt uw
maandelijkse inleg gewijzigd of de looptijd verkort. Het extra aflossen kan dus fiscale gevolgen hebben.

Bescherming persoonsgegevens
Als u klant bij ons wordt, vragen wij u om uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor de doelen zoals
beschreven in ons Privacy- en Cookie Reglement. Wilt u meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op blgwonen.nl
voor ons Privacy- en Cookie Reglement. Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen. Deze gedragscode vindt u op nvb.nl.
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