Overeenkomst
Mijn BLG Zakelijk
1 Gegevens zakelijk gevolmachtigde
Naam en voorletter(s)
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats

l

Geboortedatum

Man

l

Vrouw

Geboorteplaats
Geboorteland
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres (verplicht veld)

2 Zakelijke rekening(en) waarvoor u gemachtigd bent
Vul het zakelijke rekeningnummer in
waarop u gemachtigd bent

Partijen
●●BLG Wonen, handelsnaam van de Volksbank N.V. gevestigd te Utrecht (‘BLG Wonen’), en
●●bovengenoemde gevolmachtigde (‘U’),

komen overeen als volgt
1
2

3

4
5

4.0696.00

(15-12-2016)

6
7

Partijen sluiten hierbij de Overeenkomst Mijn BLG Zakelijk (persoonlijke bankomgeving op blgwonen.nl) tot toegang en
gebruik van Mijn BLG, hierna samen te noemen: de Overeenkomst.
Na het sluiten van de Overeenkomst ontvangt u gratis een digicode, waarmee u toegang krijgt tot Mijn BLG. Een digicode
bestaat uit een gebruikersnaam en wachtwoord. Met dit beveiligingsmiddel kunnen geen betalingen aan anderen worden
verricht. Voor het overboeken naar een vaste externe tegenrekening geldt een daglimiet van € 50.000. De daglimieten kunnen
eenzijdig door BLG Wonen worden aangepast, zonder dat een nieuwe overeenkomst noodzakelijk is. De geldende limieten
vind u ook in de Informatiewijzer Zakelijk Sparen BLG Wonen. Deze vindt u op blgwonen.nl.
Als u ook op andere (zakelijke) rekeningen gemachtigd of daar de rekeninghouder van bent, dan worden die ook aan uw Mijn
BLG toegevoegd. Beschikt u al over Mijn BLG voor particuliere rekeningen waarvan u rekeninghouder of gevolmachtigde
bent, dan worden de zakelijke rekeningen waarop u gevolmachtigd bent aan uw bestaande Mijn BLG omgeving toegevoegd.
Alle huidige en toekomstige rekeningen waarop u gevolmachtigd of waarvan u rekeninghouder bent of wordt, worden dan
toegevoegd aan Mijn BLG.
Op de Overeenkomst zijn van toepassing: de Voorwaarden Mijn BLG Zakelijk, Informatiewijzer Zakelijk Sparen BLG Wonen
en de Algemene Bankvoorwaarden. Deze documenten zijn als bijlagen aan deze Overeenkomst gehecht.
Door ondertekening van de Overeenkomst verklaart u dat u kennis heeft genomen van de hierboven genoemde voorwaarden
en akkoord gaat met de inhoud en de toepasselijkheid ervan.
U verklaart dat u kennis heeft genomen van het Privacy- en Cookiereglement van BLG Wonen. In het Privacy- en Cookie
reglement staat hoe BLG Wonen omgaat met het gebruik van persoonsgegevens. U gaat hiermee akkoord.
U gaat ermee akkoord dat BLG Wonen in het vervolg digitaal kan communiceren. Bijvoorbeeld via e-mail of Mijn BLG.
Ook wijzigingen in de voorwaarden van de spaarrekening(en), producten en/of diensten die u bij BLG Wonen heeft afgesloten
kunnen wij u digitaal toesturen.

1

8

U verklaart de voor het gebruik van Mijn BLG benodigde hard- en software actueel te houden, alle door BLG Wonen verstrekte
en nog te verstrekken beveiligingsmaatregelen op te volgen en verder zelf steeds alle voorzorgsmaatregelen te treffen ter
optimale beveiliging van de eigen hard- en software.
9 De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand op voorwaarde dat u voldoet aan de acceptatiecriteria van BLG Wonen.
10 Door ondertekening verklaart u dat de bovenstaande gegevens juist zijn.

3 Ondertekenen
Plaats
Datum

Handtekening zakelijk gevolmachtigde

4 Versturen

Stuur mee
●●Kopie van een geldig identiteitsbewijs. Dit mag een paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs zijn. Is uw identiteits
kaart of rijbewijs een pasje? Maak dan een kopie van de voor- en achterkant.

U kunt de documenten ook scannen en mailen naar
mijnblg@blg.nl

Of per post naar
BLG Wonen
Antwoordnummer 28
6160 VB Geleen
Een postzegel is niet nodig.
Let op! Vergeet niet een kopie te maken van deze Overeenkomst voor uw eigen administratie.

Bijlagen
●●Voorwaarden Mijn BLG Zakelijk
●●Informatiewijzer Zakelijk Sparen BLG Wonen
●●Algemene Bankvoorwaarden
●●Privacy en Cookiereglement

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.

BLG Wonen is een handelsnaam van de Volksbank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K.nr. 16062338. De Volksbank N.V. is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd in de
hoedanigheid van financiële dienstverlener onder nummer 12000085.
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