Regelen bewindvoering
Bedrijf benoemd als bewindvoerder
Houd rekening met het volgende
●

●

We kunnen de onderbewindstelling alleen regelen als BLG Wonen de laatste bank is waar de onderbewindgestelde minimaal
6 maanden een rekening had.
Bent u geen klant bij BLG Wonen? Kom dan eerst even langs bij een financieel adviseur met een geldig identiteitsbewijs.
Daarna regelt u met dit formulier heel gemakkelijk de bewindvoering.

1 Mijn gegevens
U handelt als gevolmachtigde voor uw bedrijf en u bent tekenbevoegd volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel.
Naam en voorletter(s)
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats

l

Geboortedatum

Man

l

Vrouw

Geboorteplaats
Geboorteland
Telefoonnummer
E-mailadres

2 Mijn bedrijf
Naam bedrijf
Adres of postbus
Postcode en plaats
Vestigingsplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

l
l

Gebruikt uw bedrijf Mijn BLG? 	

Ja, contractnummer
Nee

4.1045.00

(08-04-2021)

3 Gegevens van de persoon die onder bewind is gesteld
Naam en voorletter(s)
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats

1

Geboortedatum

l

Man

l

Vrouw

l

Man

l

Vrouw

Geboorteplaats
Geboorteland
Telefoonnummer
E-mailadres
Rekeningnummer (IBAN)

4 Gegevens mederekeninghouder
Is er een mederekening gekoppeld
aan de rekening?

l
l

Nee

Ga door met vraag 5

Ja

Naam en voorletter(s)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland

5 Opmerkingen
Heeft u aanvullende informatie, of wilt u nog iets toelichten? Dan kunt u dat hier aangeven.

6 Ondertekenen
Plaats
Datum
Handtekening gevolmachtigde

			Naam gevolmachtigde

7 Versturen

Stuur mee een kopie van
●

Een uittreksel van de Kamer van Koophandel

●

De beschikking van de rechtbank

●

Uw geldige identiteitsbewijs

●

Het geldige identiteitsbewijs van de persoon die onder bewind is gesteld

●

Het geldige identiteitsbewijs van de mederekeninghouder

Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart, een Nederlands rijbewijs, of een identiteitskaart
van een lidstaat uit de Europese Unie.

2

Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs
Om zeker te weten dat u degene bent die iets wilt aanpassen, vragen we om een kopie van uw identiteitsbewijs. Zo maakt u een
veilige kopie en is uw privacy beschermd:
● Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijfers onderaan.
● Maak uw pasfoto onzichtbaar.
● Zet op de kopie dat die voor ons is bedoeld en de datum waarop u de kopie afgeeft.
● Als uw identiteitsbewijs een pasje is, maak dan alleen een kopie van de voorkant.
U kunt ook een kopie van uw identiteitsbewijs maken met de KopieID app van de Rijksoverheid.

Verstuur het formulier met de gevraagde documenten per post naar
BLG Wonen
Afdeling Bewindvoering
Postbus 10032
3505 AA Utrecht
Of per e-mail naar Bewindvoering@blg.nl
Met in het onderwerp: Bewindvoering of curatele

BLG Wonen en uw privacy
U kunt erop vertrouwen dat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. We vinden het belangrijk dat het duidelijk is hoe
we met uw persoonsgegevens omgaan. Hoe we hier precies mee omgaan leest u in ons Privacy- & Cookiereglement, deze kunt u
vinden op onze website blgwonen.nl.

Let op! Onderstaande gegevens vult de adviseur in
Naam en voorletter(s) adviseur
Nummer adviseur
Telefoonnummer
E-mailadres

Identificatie klant

l

Ik heb deze klant geïdentificeerd

Legitimatiebewijs klant

l

Rijbewijs

l

Paspoort

l

Identiteitskaart

Nummer legitimatiebewijs
Nationaliteit
Plaats
Datum
Handtekening

Stuur de Overeenkomst met de gevraagde documenten naar:
Aanvragen@blg.nl

3

