Opdracht overboeken
BLG Zakelijk Sparen
1 Mijn bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Adres en huisnummer
Postcode en plaats
KvK nummer

Rechtsgeldig vertegenwoordigers / gevolmachtigde
Eerste rechtsgeldig vertegenwoordiger / gevolmachtigde
Naam en voorletter(s)
Geboortedatum
Telefoonnummer
Mobiele telefoonnummer
E-mailadres

Tweede rechtsgeldig vertegenwoordiger / gevolmachtigde
Naam en voorletter(s)
Geboortedatum
Telefoonnummer
Mobiele telefoonnummer
E-mailadres

2 Zakelijk Sparen rekening
Wat is het rekeningnummer (IBAN)
van Zakelijk Sparen waarvan u
geld wilt overboeken?

3 Gegevens opdracht
Bedrag

€

4.1022.00

(31-10-2016)

Overboeken naar mijn vaste tegenrekening met rekeningnummer (IBAN)
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4 Ondertekenen
Door ondertekening van dit formulier verleent u de opdracht aan BLG Wonen om de overboeking uit te voeren.
Plaats

Plaats

Datum

Datum

Handtekening eerste rechtsgeldig vertegenwoordiger/
gevolmachtigde

Handtekening tweede rechtsgeldig vertegenwoordiger/
gevolmachtigde

Let op: Onderteken dit formulier alleen als u de rechtsgeldig vertegenwoordiger of gevolmachtigde bent die bekend is bij
BLG Wonen. Zijn er 2 vertegenwoordigers/gevolmachtigden nodig om te tekenen, dan moeten beiden hun handtekening plaatsen.

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 de tweede rechtsgeldig vertegenwoordiger of gevolmachtigde, als hier sprake
van is.

Stuur dit formulier samen met de gevraagde documenten per mail naar:
overboeking@blg.nl

Of per post naar:
BLG Wonen
Afdeling Betalingsverkeer
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.

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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