Deelopname
BLG Vaste Rente Spaarrekening / BLG Depositorekening
1 Mijn gegevens
Naam en voorletter(s)
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail

2 Gegevens mederekeninghouder (als dat van toepassing is)
Naam en voorletter(s)
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats

3 Mijn rekening
Wat is het rekeningnummer van uw
BLG Vaste Rente Spaarrekening /
BLG Depositorekening
Hoeveel wilt u opnemen?

€

Wat is het vaste tegenrekeningnummer
(IBAN) waar u het saldo naar
wilt overmaken?
Op naam van
Woonplaats

4 Gegevens opdracht
Ik wil een deel van het saldo op mijn BLG Vaste Rente Spaarrekening / BLG Depositorekening vóór het einde van de looptijd
opnemen en geef BLG Wonen de opdracht het aangegeven bedrag over te boeken naar mijn vaste tegenrekening. Voor de BLG Vaste
Rente Spaarrekening is de vaste tegenrekening de BLG Basis Spaarrekening.
In een aantal specifieke situaties kunt u boetevrij een bedrag opnemen van uw BLG Vaste Rente Spaarrekening /
BLG Depositorekening.U betaalt daar dan geen retourrente voor. U leest hieronder om welke specifieke situaties dit kan gaan.
Meer informatie hierover vindt u in de productvoorwaarden op blg.nl.

4.0674.00

(28-07-2016)

Welke situatie is voor u van toepassing bij de opname van het geld?

l
l
l
l
l
l
l
l

Ik gebruik dit geld voor de aankoop van een eigen woning.
Ik gebruik dit geld voor de aankoop van grond ten behoeve van de bouw van een eigen woning.
Ik ben volgens de WIA arbeidsongeschikt.
Ik gebruik dit geld voor de verduurzaming van een eigen woning.
Ik ben werkloos.
De rekeninghouder of mederekeninghouder is overleden.
De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is op mij van toepassing.
Ik heb een andere reden, die niet aan een van de genoemde criteria voldoet.
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5 Ondertekenen
Ik geef BLG Wonen de opdracht om het aangegeven bedrag van mijn BLG Vaste Rente Spaarrekening over te boeken naar
mijn BLG Basis Spaarrekening. Wanneer mijn reden van opname niet voldoet aan de voorwaarden van BLG Wonen om boetevrij op te nemen, geef ik akkoord voor het inhouden van retourrente op het uit te keren bedrag. De hoogte van de retourrente is afhankelijk van het opgenomen bedrag en de resterende looptijd. In de productvoorwaarden kunt u lezen wat de
percentages van de retourrente zijn.
Plaats
Datum
Handtekening aanvrager

Handtekening mederkeninghouder

6 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.
Gebruikt u het spaargeld om een eigen woning te kopen? Stuur dan een kopie van de ondertekende koop- of aannemingsovereenkomst mee. Deze mag niet ouder zijn dan drie maanden.
Gebruikt u het spaargeld voor de aankoop van grond ten behoeve van de bouw van een eigen woning? Stuur dan een kopie
van de koop of aannemingsovereenkomst en/of de bouwvergunning mee. Deze mag niet ouder zijn dan drie maanden.
Gebruikt u het geld voor het verduurzamen van uw tot hoofdverblijf dienende koopwoning in Nederland. Stuur dan een
kopie van de geaccepteerde offerte of factuur van een gespecialiseerd bedrijf mee. Doe dit binnen 12 maanden na datum
van de offerte of factuur.
Bent u arbeidsongeschikt volgens de WIA? Stuur dan een kopie van de brief met de voorlopige beslissing van het UWV mee.
De brief van het UWV mag niet ouder zijn dan drie maanden.
Bent u werkloos? Stuur dan een kopie van de brief met de voorlopige beslissing van het UWV mee. De brief van het UWV
mag niet ouder zijn dan drie maanden.
WSNP: bewijs dat u onder de WSNP regeling valt.
Wilt u uw BLG Vaste Rente Spaarrekening / BLG Depositorekening beëindigen omdat een van de rekeninghouders is overleden? Stuur dan een ingevuld formulier Melden overlijden mee. Dit formulier vindt u op blg.nl.

Stuur dit formulier samen met de gevraagde documenten naar:
blg.sparenkbs@blg.nl.
Of per post naar:
BLG Wonen
Afdeling Sparen en Banksparen
Postbus 10021
3505 AA Utrecht

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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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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