Wijzigen mederekeninghouder of gevolmachtigde
BLG Wonen
1 Mijn gegevens
Naam en voorletter(s)
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

2 Mijn rekening
Wat is uw Rekeningnummer (IBAN)
van uw BLG Wonen rekening?

3 Gegevens wijzigen mederekeninghouder, gevolmachtigde of wettelijk vertegenwoordiger
Ik wil (kruis aan)

l
l
l
l
l
l

een mederekeninghouder toevoegen (ook gegevens fiscaal woonland mederekeninghouder invullen)
een mederekeninghouder verwijderen
een gevolmachtigde toevoegen
een gevolmachtigde verwijderen
een wettelijk vertegenwoordiger toevoegen
een wettelijk vertegenwoordiger verwijderen

4 Gegevens mederekeninghouder, gevolmachtigde of wettelijk vertegenwoordiger
Naam en voorletter(s)
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum

l

Man

l

Vrouw

Geboorteplaats
Geboorteland
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel

4.0544.00

(08-04-2021)

E-mailadres
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5 Gegevens fiscaal woonland mederekeninghouder
Vragen voor de belastingdienst
Alle banken zijn verplicht om aan hun klanten te vragen of ze in Nederland, of (ook) in andere landen fiscaal inwoner zijn. Meestal
is uw fiscale woonland* gewoon het land waar u woont.
Bent u fiscaal inwoner van Nederland?

l
l

Ja
Nee

Bent u (ook) fiscaal inwoner van
een ander land dan Nederland?

l
l

Nee
Ja Vul fiscale woonland(en) en uw buitenlands fiscaal nummer(s)** in

Land		

Buitenlands fiscaal nummer

Toelichting
* Meestal bent u fiscaal inwoner van het land waar u woont. U kunt fiscaal inwoner zijn van meerdere landen. Twijfelt u over
uw fiscaal woonland? Informeer even bij de Belastingdienst. Misschien bent u verrast dat we deze vraag stellen. Alle banken
moeten van hun klanten weten wat hun fiscale woonland is. We geven die informatie door aan de Belastingdienst. Dat is
wettelijk zo bepaald.
** Uw buitenlands fiscaal nummer is uw persoonlijke nummer bij de belastingdienst in het buitenland. In België is dit uw
Rijksregisternummer of Nationaal Nummer. En in Duitsland uw Steuer Nummer of Identifikation Nummer. U vindt uw
buitenlands fiscaal nummer meestal op de belastingpapieren van dat land.

6 Ondertekenen
● Als nieuwe mederekeninghouder/gevolmachtigde/wettelijk vertegenwoordiger ga ik ermee akkoord dat voor deze overeenkomst de Productvoorwaarden van de rekening, het Reglement Spaarrekeningen, de Algemene Bankvoorwaarden, de
Dienstenwijzer BLG Wonen en het Privacy- en cookiereglement gelden. Als nieuwe mederekeninghouder ga ik ook akkoord
met de afspraken gemaakt in de overeenkomst bij het openen van de rekening.
Plaats

Plaats

Datum

Datum

Handtekening aanvrager

Handtekening mederekeninghouder, wettelijk vertegenwoordiger of gevolmachtigde
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7 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.
● Kopie van het geldige identiteitsbewijs van uw mederekeninghouder, als u een mederekeninghouder heeft of wilt toevoegen.
● Kopie van het geldige identiteitsbewijs van uw gevolmachtigde, als u een gevolmachtigde wilt toevoegen.
● Kopie van het geldige identiteitsbewijs van uw wettelijk vertegenwoordiger, als u een wettelijk vertegenwoordiger wilt toevoegen.

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.

Stuur dit formulier samen met de gevraagde documenten per mail naar
Bevoegdheid@blg.nl
BLG Wonen
Afdeling IB&B
Postbus 10021
3505 AA Utrecht

Toevoegen mederekeninghouder
Als u een mederekeninghouder toevoegt dan heeft deze dezelfde mogelijkheden op een rekening als u. De rekening wordt dan
een en/of rekening. Er kunnen maximaal twee rekeninghouders zijn.
BLG Wonen is wettelijk verplicht om al haar klanten te identificeren. Dat betekent dat uw mederekeninghouder zich moet laten
identificeren. Ga daarom samen met uw mederekeninghouder langs bij uw adviseur. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.
Dit mag een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart, een Nederlands rijbewijs, of een identiteitskaart van een lidstaat uit
de Europese Unie.

Toevoegen gevolmachtigde
Een gevolmachtigde heeft toegang tot de rekeninggegevens en kan transacties uitvoeren. Een gevolmachtigde kan geen andere
gevolmachtigde aan de rekening toevoegen of de rekeninggegevens wijzigen, zoals onder andere het wijzigen van adresgegevens
of de tegenrekening. Wilt u een gevolmachtigde toevoegen, dan moet deze dit formulier tekenen. Wilt u een gevolmachtigde
verwijderen, dan hoeft deze dit formulier zelf niet te ondertekenen.
BLG Wonen is wettelijk verplicht om al haar klanten te identificeren. Dat betekent dat uw gevolmachtigde zich moet laten
identificeren. Ga daarom samen met uw gevolmachtigde langs bij uw adviseur. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.
Dit mag een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart, een Nederlands rijbewijs, of een identiteitskaart van een lidstaat uit
de Europese Unie.

Toevoegen en verwijderen wettelijk vertegenwoordiger
Op de rekening van een minderjarige rekeninghouder is bij BLG Wonen een wettelijk vertegenwoordiger verplicht. De wettelijk
vertegenwoordiger heeft toegang tot de rekeninggegevens van de rekeninghouder en kan transacties uitvoeren. Ook kan de
wettelijk vertegenwoordiger de gegevens wijzigen, zoals het wijzigen van adresgegevens of de tegenrekening. De wettelijk
vertegenwoordiger die u toevoegt moet dit formulier ook ondertekenen. BLG Wonen is wettelijk verplicht om al haar klanten te
identificeren. Daarvoor gaan beide wettelijk vertegenwoordigers langs bij de adviseur met een geldig identiteitsbewijs. Dit mag
een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart, een Nederlands rijbewijs of een identiteitskaart van een lidstaat uit de Europese
Unie zijn. Wilt u een wettelijk vertegenwoordiger verwijderen, dan moeten beide wettelijke vertegenwoordigers het formulier
ondertekenen. Er moet altijd minimaal één wettelijke vertegenwoordiger blijven. Beide wettelijk vertegenwoordigers moeten
een kopie van een geldig identiteitsbewijs meesturen.
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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! Onderstaande gegevens vult de adviseur in
Naam en voorletter(s) adviseur
Nummer adviseur
Telefoonnummer
E-mailadres

Identificatie klant

l

Ik heb deze klant geïdentificeerd

Legitimatiebewijs klant

l

Rijbewijs

l

Paspoort

l

Identiteitskaart

Nummer legitimatiebewijs
Nationaliteit
Plaats
Datum
Handtekening

Stuur de Overeenkomst met de gevraagde documenten naar:
Aanvragen@blg.nl
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