Wijzigen adresgegevens
HWF/Woningfonds
1 Mijn gegevens (oud)
Naam en voorletter(s)
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres
Naam en voorletter(s) mederekeninghouder

2 Mijn rekening
Wat is uw hypotheeknummer?
Wat is uw rekeningnummer?

3 Mijn gewijzigde gegevens
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres
Ingangsdatum nieuwe gegevens
Reden adreswijziging
Gelden de gewijzigde gegevens ook
voor uw mederekeninghouder?

l
l

Ja
Nee

4 Ondertekenen
Ik ga ermee akkoord dat de gegevens voor al mijn rekeningen en die van mijn mederekeninghouder, als ik dat heb aangegeven, worden gewijzigd.
Plaats

Plaats

Datum

Datum
Handtekening mederekeninghouder

4.0684.00

(16-08-2016)

Handtekening aanvrager

1

5 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. Is uw identiteitsbewijs een pasje? Maak dan een kopie
van de voor- en achterkant.
Kopie van het geldige identiteitsbewijs van uw mederekeninghouder, als u een mederekeninghouder heeft.

Stuur dit formulier samen met de gevraagde documenten naar:
BLG Wonen
Afdeling Hypothekenteam Klantenservice
Postbus 2890
3500 GW Utrecht
Of naar blghypotheekbeheerhwf@blg.nl

6 Aanpassen correspondentieadres
Slechts in de volgende gevallen kunnen wij een verzoek voor het aanpassen van het correspondentieadres uitvoeren:
Voor klanten die ‘onder bewind’ staan kan als correspondentieadres het adres van de bewindvoerder worden doorgegeven.
Dit verzoek moet schriftelijk worden ingediend via de bewindvoerder.
Na het overlijden van de laatste hoofdelijk schuldenaar kan als correspondentieadres het adres van (één van de) nabestaanden worden aangehouden of dat van de executeur testamentair. Hiervoor is een schriftelijk verzoek van de nabestaanden/
executeur nodig.
Wanneer het onderpand met onze toestemming wordt verhuurd.
Wanneer het onderpand verkocht is en de hypotheek algeheel is afgelost. Na het aflossen van de hypotheek wordt nog een
jaaropgave verzonden. Hiervoor ontvangen wij graag het nieuwe adres.
Wij wijzen u er op dat het verhuren van het onderpand zonder toestemming van de geldverstrekker niet is toegestaan.

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
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