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Wijzigingsformulier Automatische Incasso SEPA
Met dit formulier geeft u Woonfonds toestemming om uw IBAN-rekeningnummer te wijzigen. Vul het formulier helemaal in. Heeft u hulp nodig?
Neem dan contact op met uw adviseur.
Als de hypotheek op meerdere namen staat, moet het formulier voor de wijziging van het rekeningnummer niet alleen door de rekeninghouder
ondertekend zijn maar ook door alle schuldenaren.

Contractnummer: 		

			
Geslacht:			

Gegevens rekeninghouder 1		
Man

Vrouw					

Gegevens rekeninghouder 2
Man

Vrouw

Voorletters:			
Achternaam:			
Adres:				
Postcode:			
Woonplaats:			
Telefoonnummer vast:		
Telefoonnummer mobiel:		
Geboortedatum:			
E-mailadres:			
Bij ons bekend IBAN/BICrekeningnummer:		
Nieuw IBAN/BIC-rekeningnummer:

37375-09-2018

Handtekening:			

1 van 2

Formulier terugsturen
U stuurt dit ingevulde formulier met een kopie van uw bankafschrift terug
• via uw adviseur
• via de upload-mogelijkheid op woonfonds.nl
• per post naar:
Woonfonds
Postbus 21395
3001 AJ Rotterdam
Om uw persoonsgegevens te beschermen, mag u dit formulier niet naar ons mailen.

Onze gegevens
Naam: 			
Incassant ID: 		
Adres: 			
Postcode/plaats: 		
Product: 		
Kenmerk: 		
Referentie: 		

Stichting Incasso Achmea Hypotheken
NL72 ZZZ 343896980000
Fred. Roeskestraat 123
1076 EE Amsterdam
Woonfonds Voordeel / Comfort Lijn / Woningverhuur Hypotheek
1ABBANK
1102915

Woonfonds en uw persoonsgegevens
Uw gegevens in vertrouwde handen
Sluit u een hypotheek af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij gebruiken uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Of de gegevens die op
uw identiteitsbewijs staan. Ook kunnen we u vragen om uw inkomensgegevens of een werkgeversverklaring. Of uw bankrekeningnummer voor het
automatisch afschrijven van uw maandlast. We gebruiken ook de waarde van uw huis, de hoogte van uw hypotheek of gegevens over eventuele
betaalachterstanden.
Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier. Wij vragen bijvoorbeeld uw registratie op bij het
Bureau Krediet Registratie. Of we vragen gegevens over u op bij het Kadaster of de Kamer van Koophandel. Soms kopen we informatie van bedrijven aan
wie u toestemming heeft gegeven om gegevens over u te verzamelen en te verkopen.

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor?
Kijk dan in ons Privacy Statement op woonfonds.nl. Daar leest u ook wat uw rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw
gegevens. Wilt u ons Privacy Statement op papier ontvangen? Stuur een e-mail naar privacymanager@achmea.nl of stuur een brief naar:
Achmea B.V.
Privacy manager
Postbus 866
3700 AW Zeist

Woonfonds Hypotheken is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te Den Haag.
Achmea Bank heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van
de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.
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