
Ondergetekende

Naam en voorletter(s) 

Adres en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer  

E-mail 

Lening-/Rekeningnummer 

hierna genoemd ‘klant’, verzoekt hierdoor om zijn/haar bij BLG Wonen geadministreerde
l BLG hypothecaire leningen 
l BLG spaarrekeningen 
l BLG beleggingsrekeningen

over te schrijven naar het agentschap van*

BLG Adviseursnummer 

Naam kantoor  

Contactpersoon  

Straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

* Wijziging alleen mogelijk naar een bestaand rechtstreeks agentschap van de adviseur.

hierna genoemd ‘adviseur’.

Klant verklaart ermee in te stemmen dat BLG Wonen, na effectuering van deze adviseurwijziging, alle voor de beherende taken 
noodzakelijke informatie aan de adviseur ter beschikking stelt.

Door medeondertekening van dit verzoek verklaart de adviseur, na effectuering van deze adviseurwijziging, de beherende 
taken over te nemen met inachtneming van de hierbij behorende rechten en plichten, op grond van het bepaalde in de 
samenwerkingsvoorwaarden en het vergoedingenreglement.
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Verzoek adviseurswijziging
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Ondertekenen

Plaats 

Datum 

Handtekening aanvrager

 

Handtekening medeaanvrager

Naam aanvrager  Naam medeaanvrager

 

Handtekening adviseur

Naam adviseur

Versturen
BLG Wonen
Afdeling Klant & Adviseur relaties
Postbus 44
6160 AA Geleen

Of per e-mail naar: info@blg.nl

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 blg.nl voor 
ons Privacy- en Cookie Reglement. Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instel-
lingen. Deze gedragscode vindt u op nvb.nl.
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