Opdracht automatische incasso voor de
BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening en
BLG Aanvullend Pensioen Opbouwrekening
1 Mijn gegevens
Naam en voorletter(s)
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail

2 Mijn rekening
Wat is het rekeningnummer (IBAN) van
uw BLG Aanvullend Pensioen
Spaarrekening of Opbouwrekening?

3 Gegevens opdracht
l Nieuwe opdracht automatische incasso Ga door naar 4.
l Wijzigen bestaande automatische incasso	Ga door naar 4. Vul bij 4 alleen in wat gewijzigd moet worden.
Ga door naar 5.
l Stopzetten bestaande automatische incasso

4 Gegevens transactie
Bedrag

€

l
l
l

Frequentie 	

Maandelijks
Per kwartaal
Jaarlijks

Ingangsdatum

0 1

Einddatum

0 1

Van welke betaalrekening moeten wij
het bedrag incasseren?

5 Ondertekenen
Ik vraag BLG Wonen om deze opdracht uit te voeren.
Ik ben me ervan bewust dat het bedrag dat ik jaarlijks via automatische incasso overmaak niet groter mag zijn dan de wettelijk toegestane jaarruimte en/of reserveringsruimte.
Let op: een nieuwe incasso opdracht en opdracht wijzigen van de betaalrekening kunnen we alleen verwerken samen met een
volledig ingevuld en ondertekend formulier Doorlopende machtiging SEPA. Uw opdracht en de machtiging moeten uiterlijk op de
vijftiende van de maand zijn ontvangen om per de eerste van de volgende maand te kunnen ingaan.

Handtekening

Datum

4.0575.00

(03-08-2016)

Plaats

1

Doorlopende machtiging SEPA
1 Gegevens incassant
Naam

BLG Wonen

Adres

Postbus 10021

Postcode en plaats

3505 AA Utrecht

Land

Nederland

Incassant ID

NL38ZZZ160623380001

2 Gegevens incasso
Kenmerk machtiging	Na ontvangst van de ondertekende machtiging krijgt u een bericht over het
kenmerk van deze machtiging.
Reden betaling	Periodieke inleg BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening /
BLG Aanvullend Pensioen Opbouwrekening
Naam en voorletter(s)
Adres
Postcode en plaats
Rekeningnummer (IBAN)

3 Machtiging
U geeft toestemming aan BLG Wonen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening
af te schrijven. U geeft hiermee ook toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, volgens
de opdracht van BLG Wonen.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u het bedrag laten terugboeken. U moet hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact opnemen met uw bank. De voorwaarden kunt u bij uw bank opvragen.

4 Ondertekenen
Plaats
Datum

4.0641.00

(03-08-2016)

Handtekening

2

5 Versturen

Stuur mee
De volledig ingevulde en ondertekende formulieren Opdracht Automatische Incasso en eventueel de Doorlopende machtiging SEPA.

Stuur dit formulier naar
BLG Wonen
Afdeling Sparen en Banksparen
Postbus 10021
3505 AA Utrecht
aanvragen.banksparen@blg.nl

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.

Let op! Stuurt uw financieel adviseur dit formulier voor u in?
Dan vult de adviseur onderstaande gegevens in.
Naam en voorletter(s) adviseur
Adviseursnummer BLG Wonen
Telefoonnummer
E-mailadres

3

