Wijzigen incassonummer
BLG Wonen
1 Mijn gegevens
Naam en voorletter(s)
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres
Naam en voorletter(s)
mede incasso rekeninghouder

2 Hypotheeknummer
Geef hiernaast aan voor welke
hypotheeknummers deze wijziging geldt.

3 Mijn gewijzigde gegevens
Vul hier uw nieuwe incassonummer(IBAN) in

4 Gegevens incassant
Naam

Stichting Hypotheken Incasso

Adres

Prins Bernhardplein 200

Postcode en plaats

1097 JB Amsterdam

Land

Nederland

Incassant ID

NL63ZZZ521815530000

5 Machtiging

4.0645.00

(19-04-2018)

U geeft toestemming aan Stichting Hypotheken Incasso om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven. Tevens geeft u hiermee ook toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van
uw rekening af te schrijven, volgens de opdracht van Stichting Hypotheken Incasso. Als u het niet eens bent met een afschrijving
kunt u het bedrag zelf storneren via uw internetbankieren omgeving.
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6 Ondertekenen
Let op! Is uw verzoek voor de 25e van de maand bij ons binnen? Dan schrijven we uw maandbedrag van het nieuwe incassonummer op de eerstvolgende maand af. Ontvangen wij uw formulier later? Dan schuift de incasso vanaf het nieuwe rekeningnummer een maand op.
●●Door ondertekening geeft u BLG Wonen toestemming het incassonummer te wijzigen.
Plaats

Plaats

Datum

Datum

Handtekening incasso rekeninghouder

Handtekening mede incasso rekeninghouder

7 Versturen

Mail dit formulier naar
incasso@blg.nl
Of per post naar
BLG Wonen
Afdeling Back Office
Postbus 44
6160 AA Geleen

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.
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