Opdrachtformulier
Verpande beleggingsrekening
Dit formulier kunt u alleen gebruiken voor een beleggingsrekening die verpand is. U kunt hiermee beleggingsfondsen van uw
beleggingsrekening van BLG Wonen aankopen, ruilen of verkopen.

Gegevens rekeninghouder
Naam en voorletter(s)
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Rekeningnummer (IBAN)
Vermeld het IBAN van de verpande rekening die u bij BLG Wonen aanhoudt.

Opdracht
Maak een keuze uit de fondsen op de derde bladzijde.

l

Aankoop Fondsnummer

Fondsnaam

Bedrag

of

€

		

€

		

€

		

l

l

Totaal saldo

l

Ruil
Van fondsnummer Fondsnaam
Bedrag
of
Aantal of
Totaal
							aandelenbezit
€

		

Naar fondsnummer Fondsnaam

l

l

€

		

€

		

€

		

4.0676.00

(08-04-2021)

Verkoop Fondsnummer
Fondsnaam
Bedrag
of
Aantal of
Totaal
							aandelenbezit
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Ondertekening
Plaats
Datum
Handtekening rekeninghouder/rechtsgeldig
vertegenwoordiger

Handtekening mederekeninghouder

Belangrijk
● Door het ondertekenen van dit orderformulier geeft u aan dat u op de hoogte bent van de kosten die verbonden zijn aan het
beleggen in het ASN mixfonds van uw keuze. Deze kosten zijn beschreven in de Tarievenwijzer Beleggen. Die wordt minimaal 1x per jaar geactualiseerd en kunt u vinden op: blgwonen.nl bij Voorwaarden & Formulieren. Als u niet over internet
beschikt neem dan contact op met de Klantenservice, dan stuurt hij u een exemplaar per post.
● Wilt u geld overboeken naar uw tegenrekening? Gebruikt u hiervoor het formulier Opdracht Overboeken. U vindt dit
formulier op blgwonen.nl onder de downloads Klantenservice bij Beleggen Algemeen. U moet een schriftelijke akkoord
verklaring van de pandhouder meesturen om deze overboeking te kunnen doen.
● Wilt u een adreswijziging doorgeven? Gebruikt u daarvoor het formulier Wijziging adresgegevens. U vindt dit formulier op
blgwonen.nl bij de downloads Beleggen Algemeen onder ‘Klantenservice’.
● Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs toe te voegen.

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.

Dit formulier kunt u in een envelop zonder postzegel sturen naar
BLG Wonen
T.a.v. Service Center Beleggen
Antwoordnummer 4722
3500 SJ Utrecht.

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! 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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Fondsoverzicht
●
●
●
●
●

ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief

Hoe vult u het opdrachtformulier in?
Gegevens Rekeninghouder
Vul uw persoonlijke gegevens in. Vul ook het IBAN van de rekening bij BLG Wonen in.

Opdracht
Aankoop
Hiermee geeft u aan dat u met (een deel van) het spaartegoed op uw rekening bij BLG Wonen beleggingsfondsen wilt kopen.
Onderaan het opdrachtformulier kunt u een verdeling van uw fondskeuze aangeven. Het spaartegoed dient toereikend te zijn
voor de aankoop, anders wordt uw opdracht niet uitgevoerd.

Verkoop
Als u uw aandelen wilt verkopen, en het tegoed wilt stallen op uw spaartegoed, geeft u dat hier aan. Onderaan het opdrachtformulier kunt u een verdeling van uw fondskeuze aangeven.

Ruil
U kunt ons tegelijkertijd een aankoop en verkooporder geven. Dit noemen we Ruil. Dit betekent dat we voor u eerst een verkooporder inleggen in het fonds dat u wilt verkopen. Nadat deze order is verwerkt leggen we voor u een aankooporder in voor het fonds
dat u wilt kopen. Afhankelijk van welk fonds u wilt verkopen en weer wilt kopen kan de doorlooptijd langer dan 10 dagen zijn.

Opname saldo rekening
Wilt u geld opnemen? Gebruikt u dan het formulier Opdracht Overboeken. Wilt u de rekening beëindigen, gebruikt u dan het
formulier Beëindigen Rekening. U vindt beide formulieren op blgwonen.nl onder de downloads bij Klantenservice. Om geld
op te kunnen nemen of de rekening te beëindigen heeft u een schriftelijke akkoordverklaring nodig van de pandhouder. Deze
schriftelijke akkoordverklaring stuurt u vervolgens mee met de stukken.

Ondertekening
Na ondertekening van het formulier, kunt deze in een envelop zonder postzegel sturen naar: BLG Wonen, t.a.v. Service Center
Beleggen, Antwoordnummer 4722, 3500 SJ Utrecht. Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs toe te voegen. Is uw identiteitsbewijs een pasje? Kopieer dan de voor- en achterkant.

Mijn BLG
Maakt u gebruik van Mijn BLG bij BLG Wonen, dan kunt u online uw opdracht doorgeven voor het kopen en verkopen van
beleggingsfondsen. Als u nog geen gebruik maakt van Mijn BLG dan kunt u dit aanvragen door op blgwonen.nl naar Mijn BLG te
gaan. Daar vindt u een aanvraagformulier.

Gegevens wijzigen
Het is niet mogelijk om via dit formulier gegevens te wijzigen. Wilt u uw tegenrekening wijzigen, gebruikt u dan het formulier
Wijzigen tegenrekening. Wilt u een adreswijziging doorgeven, gebruikt u dan het formulier Wijziging adresgegevens. U vindt
beide formulieren op blgwonen.nl onder de downloads bij Klantenservice.

Heeft u vragen?
Als u meer wilt weten over de producten van BLG Wonen of andere informatie wenst, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur. U kunt ook contact opnemen met de Klantenservice van BLG Wonen via telefoonnummer 046 - 478 88 88.
Wij helpen u graag verder.
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