Formulier
Extra maandelijkse aflossing
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 maandelijkse aflossing (kruis aan)

l

Ik wil graag maandelijks extra aflossen

Leningdeel

Bedrag*
€
€
€

Gewenste incassodatum

l

0 2

Ik wil graag mijn maandelijkse extra aflossing wijzigen

Leningdeel

Bedrag*
€
€
€

Gewenste incassodatum

0 2

* Minimaal € 25.

l

Ik wil graag mijn maandelijkse extra aflossing stopzetten

4.0647.00

(20-03-2017)

Let op! Komt uw verzoek voor de 20e van de maand bij ons binnen? Dan schrijven we uw extra aflossing op de 2e van de volgende
maand af.
Let op! Bent u uw jaaropgave verloren? Neem dan contact op met onze Klantenservice (046 - 478 88 88).

1

4 Ondertekenen
●●Ik verklaar kennis te hebben genomen van de risico’s en consequenties van deze wijziging 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
●●Een maandelijkse extra aflossing verplicht u tot niets. Een opdracht tot stopzetten of wijzigen kunt u elk moment bij ons
indienen. Wilt u de maandelijkse extra aflossing per de volgende maand stopzetten? Dan moet dit formulier voor de 20e van
de maand door ons ontvangen zijn.
●●We incasseren de maandelijkse extra aflossing op de 2e van de maand van uw incassorekening van de hypotheek. Zorg er
daarom voor dat er op die dag voldoende saldo op uw rekening staat. Let op: vanwege de invoering van de Europese Incasso
kan de incasso tot zes werkdagen later uitgevoerd worden. De hypotheeksom zal wel verlaagd worden per aflossingsdatum.
●●Let op: het is niet mogelijk maandelijks extra af te lossen op een BLG Spaarhypotheek of een BLG Bankspaarhypotheek.
●●Kijk voor meer informatie en de voor- en nadelen van aflossen op blgwonen.nl/extra-aflossen.
Uw maandlast
●●De hypotheekschuld wordt maandelijks met de geïncasseerde extra aflossing verlaagd. De extra aflossing telt ook mee bij de
maandelijkse renteberekening.
●●Gaat u maandelijks extra aflossen op een lineaire hypotheek? Dan kunt u ons een keer per jaar vragen het maandbedrag aan
te passen. Als het rentepercentage van uw hypotheek wijzigt wordt het maandbedrag automatisch aangepast. Deze aanvraag
kunt u doen door een e-mail te sturen naar: aflossingen@blg.nl.
●●Gaat u maandelijks extra aflossen op uw annuiteitenhypotheek? Dan wordt uw maandbedrag standaard aangepast.
Vergoeding
U mag maandelijks niet meer aflossen dan 10% per kalenderjaar per leningdeel. Wilt u weten hoe hoog dit bedrag dan maandelijks
mag zijn? Neem dan contact op met onze Klantenservice via 046 - 478 88 88.
Fiscale gevolgen
Een vervroegde aflossing kan (fiscale) gevolgen hebben. Het is in uw belang dat de financiering aansluit op uw wensen en past
bij uw persoonlijke omstandigheden. Daarom raden wij u aan om een extra aflossing eerst te bespreken met uw adviseur.
BLG Wonen adviseert u niet en controleert het advies van uw adviseur niet.

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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