Aanvragen
aflossen hypotheek
Gebruik dit formulier alleen bij volledig aflossen met eigen geld.

1 Mijn gegevens
Naam en voorletter(s)
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Naam en voorletter(s) partner
Telefoon
E-mailadres

2 Mijn hypotheek
Hypotheeknummer

3 Aanvraag aflossen hypotheek
Per welke datum wilt u
helemaal aflossen? *
* Minstens 14 dagen na het versturen van dit formulier

4 Heeft u een BLG Spaarhypotheek of BLG Bankspaarhypotheek?
Let op! Staat de verzekering of bankspaarrekening ook op naam van uw partner? Dan dient hij/zij te ondertekenen in het vak
‘aanvrager 2’ onderaan dit formulier.

l Ik wil de waarde van mijn spaarpolis of bankspaarrekening gebruiken om mijn hypotheek af te lossen.
l Ik wil mijn spaarpolis of bankspaarrekening voortzetten bij BLG Wonen, zonder hypotheek (u blijft sparen en de maandelijkse
incasso blijft doorlopen, zie ook de voorwaarden van uw BLG (Bank)spaarhypotheek.

l Ik wil de spaarpolis of bankspaarrekening na het aflossen van mijn hypotheek afkopen en de opbrengst over laten maken op:
Rekeningnummer (IBAN)
Op naam van
Plaats

l Ik wil mijn spaarpolis of bankspaarrekening voortzetten bij een andere aanbieder. Uw financieel adviseur kan u hierover
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meer vertellen.
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5 Ondertekenen
●● Ik ben me ervan bewust dat ik dit opdrachtformulier minimaal 30 dagen voor de gewenste aflosdatum moet insturen.

Plaats

Plaats

Datum

Datum

Handtekening aanvrager 1

Handtekening aanvrager 2

6 Versturen

Stuur dit formulier zonder postzegel naar
BLG Wonen
Afdeling Back Office
Antwoordnummer 28
6160 VB Geleen
Of naar aflossingen@blg.nl

7 Belangrijk om te weten
Extra kosten
U kunt bij onze Klantenservice informeren of u voor deze algehele aflossing kosten moet betalen. Onze Klantenservice is
bereikbaar via 046 - 478 88 88.
Fiscale gevolgen
Een vervroegde aflossing kan (fiscale) gevolgen hebben voor uw hypotheek. Daarnaast kan ook het voortijdig beëindigen van
uw spaarpolis en/of bankspaarrekening fiscale gevolgen hebben. Het is in uw belang dat de financiering aansluit op uw wensen
en past bij uw persoonlijke omstandigheden. We adviseren u om een aflossing eerst te bespreken met uw adviseur. BLG Wonen
adviseert u niet en controleert het advies van uw adviseur niet.
Betaalinstructie
Na ontvangst en verwerking van dit formulier, ontvangt u van ons de aflosnota met betaalinstructies. Daarna kunt u het bedrag
overboeken.

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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