Beëindigen BLG Doelbeleggen verpand

1 Verpand of onverpand

l

Verpand
Heeft u uw beleggingsrekening verpand aan uw hypotheek? Stuur dit formulier alleen op indien de geldverstrekker de verpanding
van de rekening heeft vrijgegeven. Is de rekening niet niet vrijgegeven van verpanding maar u wilt niet wachten met verkoop
van uw beleggingen? Verkoop de beleggingen dan door zelf een verkooporder in te voeren via Mijn BLG.

Voordat u het formulier instuurt, kijkt u nog even naar de volgende punten:
● Klopt uw tegenrekening? Zie voor meer informatie punt 3 hieronder.
● Heeft u nog saldo op de rekening, dan kunt u er voor kiezen dit saldo alvast zelf over te maken naar de vaste tegenrekening.
● Zijn er nog periodieke overboekingen of incasso’s op deze rekening (bijv. vanuit verzekeringen)? Zet deze dan eerst stop, mits
de rekening is vrijgegeven van verpanding.
● Heeft u een beleggingsrekening en zitten daar nog lopende orders op? Verwijder deze dan eerst.
● Is uw rekening verpand? Stuur dan het akkoord van de pandhouder mee. Zonder dit akkoord kunnen wij de rekening niet
beëindigen. Eventueel aanwezige beleggingen worden wel verkocht.
● BLG Wonen verkoopt zo spoedig mogelijk na ontvangst van dit formulier uw beleggingen.
● Als u de beleggingsrekening bij BLG Wonen beëindigt, kunt u de rekeningoverzichten in Mijn BLG niet meer bekijken. Sla ze
daarom voor die tijd op of print ze uit.
● Indien het formulier onvolledig of onjuist is ingevuld dan zal geen verkoop van beleggingen plaatsvinden. BLG Wonen is
niet aansprakelijk voor eventuele schade door het niet kunnen uitvoeren van de verkoop.

l

Onverpand
Is uw beleggingsrekening niet verpand aan uw hypotheek? Gebruik dan het formulier Beëindiging BLG Doelbeleggen.

2 Mijn gegevens
Naam en voorletter(s)
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Naam mederekeninghouder

3 Mijn rekening
Wat is het rekeningnummer (IBAN) van
van de beleggingsrekening die u
wilt beëindigen?

4.0745.00

(08-04-2021)

Wat is het rekeningnummer (IBAN) waar u het saldo en rente naar wilt overmaken? Deze rekening staat op uw naam of van
de geldverstrekker.
Op naam van
Woonplaats

1

Saldo, rente en beleggingen
Heeft u nog beleggingen en/of saldo op het moment dat u de rekening beëindigt? Dan verkopen wij de beleggingen voor u. De eventuele opbrengsten van uw beleggingen, het saldo en de rentevergoeding schrijven wij bij op het vaste tegenrekeningnummer.

4 Ondertekenen
Door ondertekening van dit formulier verleent u de opdracht aan BLG Wonen om de beleggingen te verkopen en de bovengenoemde rekening te beëindigen.
Plaats

Plaats

Datum

Datum

Handtekening rekeninghouder

Handtekening mederekeninghouder

LET OP: als het formulier onvolledig of onjuist is ingevuld dan zal geen verkoop van beleggingen plaatsvinden. BLG Wonen is
niet aansprakelijk voor eventuele schade door het niet kunnen uitvoeren van de verkoop.

Versturen
Stuur mee
● Kopie van een geldig identiteitsbewijs. Wij accepteren een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart, een Nederlands
rijbewijs, of een identiteitskaart van een lidstaat uit de Europese Unie. U moet uw pasfoto en BSN nummer afschermen c.q.
onleesbaar maken.
● Kopie van het geldige identiteitsbewijs van uw mederekeninghouder, als u een mederekeninghouder heeft. Ook op deze
kopie moet de pasfoto en BSN nummer onleesbaar zijn.

Mail dit formulier samen met de gevraagde documenten naar
rekeningenbeheer@blg.nl

Of per post naar
BLG Wonen
Afdeling B&B
Postbus 10021
3505 AA Utrecht

BLG Wonen en uw privacy
U kunt erop vertrouwen dat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. We vinden het belangrijk dat het duidelijk is hoe
we met uw persoonsgegevens omgaan. Hoe we hier precies mee omgaan leest u in ons Privacy- & Cookiereglement, deze kunt u
vinden op onze website blgwonen.nl.
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