
Klant

Hierbij verleent 

toestemming aan 

(Klant)

(Intermediair) 

om onderstaande persoons- en hypotheekgegevens* in te zien en de door de Klant gewenste 
wijzigingen aan te vragen bij ABN AMRO Bank N.V. (Bank). 

�  De toestemming wordt verleend voor de hypothecaire geldlening met nummer

(Leningnummer) die Bank is aangegaan met Klant. 

�  Het Doel van Intermediair is inzicht in uw persoons- en hypotheekgegevens en wijzigingen in uw
Hypotheek aan te vragen en advies te geven.
Intermediair kan hierdoor ook actief de Hypotheek beheren en u helpen met toekomstige beslissingen
over uw Hypotheek. In dat kader geeft u ook toestemming aan ABN AMRO om bij het beheer van de
hypotheek u rechtstreeks of via uw intermediair te benaderen.

Intermediair

�  Intermediair is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het bewaren van de Toestemmingsverklaring in
ieder klantdossier.

�  Intermediair is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de advies- en bemiddelingsactiviteiten die in het
kader van het Doel worden verricht.

�  Bij het opvragen van gegevens houdt Intermediair zich strikt aan de bepalingen van deze
Toestemmingsverklaring en de geldende wettelijke regels.

�  Op grond van deze Toestemmingsverklaring gaat Bank ervan uit dat Intermediair bevoegd is om de
opgevraagde gegevens in opdracht van Klant te ontvangen om bovengenoemd Doel te bereiken.

Geldigheid toestemmingsverklaring
Deze Toestemmingsverklaring is drie jaar geldig vanaf het moment van ondertekening of eindigt eerder 
als de Klant de toestemming intrekt.

* Overzicht persoons- en hypotheekgegevens
�  Namen, geboortedatum en adresgegevens van klant(en)
�  Leningnummer, hypotheekproduct en hypotheekinschrijving
�  Ingangsdatum, oorspronkelijk hypotheekbedrag, actueel hypotheekbedrag, wel/geen NHG, actuele

hypotheekrente en energielabel woning
�  Einddatum rentevaste periode, aflosvorm, einddatum looptijd en het bruto maandbedrag
�  Marktwaarde en adres van het onderpand
�  Wel/geen bouwdepot, actuele saldo en einddatum bouwdepot
�  Waardeontwikkeling van een eventueel spaar- of beleggingsproduct bij ABN AMRO

Ondertekening
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