Opheffingsformulier Levensloop BLG Wonen
Verzoek tot opheffing BLG Wonen Levenslooprekening zonder werkgever

Op 1 november 2021 eindigt de levensloopregeling en moet uw tegoed zijn uitgekeerd. Door ondertekening van dit formulier
geeft u BLG Wonen opdracht om uw levenslooprekening op te heffen en het tegoed uit te keren. Als (een deel van) uw tegoed is
belegd, zullen wij de participaties eerst verkopen voordat wij uw rekening beëindigen. U betaalt belasting over het hele bedrag
dat u opneemt. BLG Wonen verzorgt de inhouding van loonheffing(en) en betaalt het netto bedrag aan u uit.
Zorg ervoor dat uw verzoek vóór 1 oktober 2021 bij ons binnen is.

Toelichting
BLG Wonen maakt het tegoed per de 15de van de maand rechtstreeks naar uw betaalrekening over. Wij houden daarbij 49,5%
loonheffing in (tabel bijzondere beloningen) en € 25 administratiekosten op het bedrag dat resteert na de inhouding van
loonheffing. We kunnen geen rekening houden met uw levensloopverlofkorting. Deze verrekent u later zelf in uw aangifte
inkomstenbelasting. U kunt dan ook eventueel teveel betaalde loonbelasting verrekenen.
Wilt u uw tegoed via uw werkgever laten uitkeren? Gebruik dan het Opheffingsformulier Levensloop via de Werkgever dat u
vindt op blgwonen.nl

Onderstaande rubrieken volledig en in blokletters invullen

1 Gegevens rekeninghouder
Levenslooprekeningnummer (IBAN)
Naam en voorletter(s)
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Vul hieronder de IBAN van uw betaalrekening in. Wij boeken het tegoed dat u opneemt van de BLG Wonen Levenslooprekening
naar dat rekeningnummer over.
Bankrekeningnummer (IBAN)
Ten name van

2 Ondertekening rekeninghouder

Handtekening rekeninghouder

Plaats
Datum

4.0837.00

(02-02-2021)

			
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar onderstaand adres of emailadres, inclusief:
● Een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Zo weten we zeker dat u de daadwerkelijke rekeninghouder bent en dit verzoek
met uw toestemming wordt ingediend. We hebben het burgerservicenummer (BSN) en de pasfoto niet nodig. Wilt u deze
onleesbaar maken? We raden u ook aan de kopie te voorzien van de datum en de tekst “Kopie bestemd voor BLG Wonen”.
● Een kopie van het bankafschrift of de bankpas, waaruit blijkt dat de rekening op uw naam staat.
De overige gegevens mogen onleesbaar worden gemaakt.
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Na ontvangst neemt BLG Wonen dit formulier zo spoedig mogelijk in behandeling. De inhouding van loonheffingen en uitbetaling van het netto tegoed vindt plaats op de 15de van de maand. Als uw formulier voor de 10de door ons is ontvangen, ontvangt
u dezelfde maand het uit te keren bedrag.
Ons adres:
BLG Wonen
Afdeling Levensloop
Antwoordnummer 415
3500 XD Utrecht
U kunt het formulier en de bijlagen ook mailen naar blg.sparenkbs@blg.nl.

Bescherming persoonsgegevens
BLG Wonen gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde
doelen zoals omschreven in ons Privacy- en Cookiereglement. Wilt u meer weten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan?
Ga dan naar blgwonen.nl/privacy.
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