Wijzigen
Bedrijfsgegevens
Te wijzigen bedrijfsgegevens*
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Welke bedrijfsgegevens wilt u wijzigen?	

Bedrijfsnaam
Rechtsvorm
Bedrijfsadres
Postadres
Adres- en contactgegevens rechtsgeldig vertegenwoordiger

* Als er sprake is van een nieuwe inschrijving bij de Kamer van Koophandel dan is het niet mogelijk met dit formulier uw
bedrijfsgegevens te wijzigen. Neem contact op met uw financieel adviseur.

Huidige bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Adres en huisnummer
Postcode en vestigingsplaats
Rechtsvorm
KvK nummer
Telefoonnummer
E-mailadres

Rechtsgeldig vertegenwoordiger 1
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres

Rechtsgeldig vertegenwoordiger 2
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger
Adres en huisnummer

(06-12-2019)

Geboortedatum

4.1032.00

Postcode en woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
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Nieuwe bedrijfsnaam
Bedrijfsnaam
Rechtsvorm
KvK-nummer

Nieuwe bedrijfsadres
Het nieuwe bedrijfsadres kan alleen geaccepteerd worden als dit adres ook op het KvK vermeld staat.
Adres en huisnummer
Postcode en vestigingsplaats

Nieuw postadres
Postbus/postadres
Postbusnummer
Postcode en plaats
Het nieuwe (tweede) postadres kan alleen geaccepteerd worden als dit adres ook op het KvK vermeld staat.

Ondertekening
Door ondertekening geeft u BLG Wonen de opdracht om bovengenoemde wijziging(en) uit te voeren. De wijziging gaat meteen
in nadat wij uw aanvraag verwerkt hebben.
Datum
Handtekening eerste rechtsgeldig vertegenwoordiger

Handtekening tweede rechtsgeldig vertegenwoordiger

Naam eerste Rechtsgeldig vertegenwoordiger

Naam tweede Rechtsgeldig vertegenwoordiger

Let op! Onderteken dit formulier alleen als u de Rechtsgeldig vertegenwoordiger bent die bekend is bij BLG Wonen. Zijn er
meerdere Rechtsgeldig vertegenwoordigers, dan moeten alle vertegenwoordigers tekenen.

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 de tweede rechtsgeldig vertegenwoordiger, als hier sprake van is.

Stuur dit formulier samen met de gevraagde documenten per e-mail naar: dienstverleningzakelijk@blg.nl
Of per post naar:
BLG Wonen
Afdeling Klantbeheer
Postbus 10021
3505 AA Utrecht
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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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