Wijzigen
Persoonlijke gegevens
U kunt dit formulier invullen als u de volgende persoonlijke gegevens wilt wijzigen:

l
l
l
l
l
l
l
l

Naam
Naam samen met adres en telefoonnummer
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Burgerservicenummer
E-mailadres

1 Mijn gegevens
Naam en voorletter(s)
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? En wilt u dat we de naam van uw partner ook gebruiken?
Vul dan hieronder de naam van uw partner in.*
Naam en voorletter(s) partner
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum

l

Man

l

Vrouw

Geboorteplaats
Geboorteland
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres
* Let op! We kunnen de naam van uw partner alleen verwerken als deze ook op uw identiteitsbewijs staat. Heeft u geen identiteitsbewijs of uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) met uw nieuwe naam? Ga dan naar uw financieel adviseur en
neem uw trouwboekje en identiteitsbewijs mee.

2 Ondertekenen
● Door ondertekening geeft u BLG Wonen toestemming om de gegevens op dit formulier te gebruiken om uw persoons
gegevens aan te passen in haar administratiesysteem.
Plaats
Datum

4.1058.00

(08-04-2021)

Handtekening

1

3 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.
● Of een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) waarop uw nieuwe persoonlijke gegevens vermeld staan.

Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs
Om zeker te weten dat u degene bent die iets wilt aanpassen, vragen we om een kopie van uw identiteitsbewijs. Zo maakt u een
veilige kopie en is uw privacy beschermd:
● Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijfers onderaan.
● Maak uw pasfoto onzichtbaar.
● Zet op de kopie dat die voor ons is bedoeld en de datum waarop u de kopie afgeeft.
● Als uw identiteitsbewijs een pasje is, maak dan alleen een kopie van de voorkant.
U kunt ook een kopie van uw identiteitsbewijs maken met de KopieID app van de Rijksoverheid.

Mail dit formulier samen met de kopie van uw identiteitsbewijs naar:
klantgegevenswijzigen@blg.nl

BLG Wonen
Afdeling Klantbeheer
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.

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

2

