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Uw nieuwe adviseur doorgeven

U heeft een andere adviseur gekozen. Daarom hebben we gegevens van u nodig. Wilt u die op dit formulier invullen? Uw nieuwe adviseur helpt u er 
graag mee. Let op: U kunt alleen naar een adviseur overstappen die een aanstelling heeft bij Woonfonds. Voor een overzicht van adviseurs met een 
Woonfonds-aanstelling kijkt u op www.woonfonds.nl/adviseur

Uw gegevens

Naam en voorletters:   Man       Vrouw

Email:

Telefoonnummer:

Hypotheeknummer:

Uw nieuwe adviseur

Naam:

Kantoor:

Adviesnummer:

Adres:   Huisnummer:    Toevoeging:   

Postcode:   Plaats:    

Uitleg
Wilt u ons uitleggen waarom u voor een andere adviseur kiest? U hoeft het niet in te vullen. 

Teken hier

Plaats:   Datum: 

Handtekening:   Handtekening: 
(Aanvrager)      (Mede-aanvrager) 

Handtekening:
(Adviseur)



U mailt het formulier naar: 

hypotheekbeheer@achmea.nl 

U kunt het formulier ook opsturen naar: 

Woonfonds Hypotheken
Postbus 54
7300 AB Apeldoorn

Privacy

Uw privacy – waarom vragen wij om uw gegevens?
We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens als u bij ons een verzekering of financiële dienst aanvraagt. We gebruiken uw gegevens binnen de 
Achmea Groep om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Ook geven we u informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen 
zijn.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer?

We gebruiken uw gegevens daarnaast:
-  om ons bestand van relaties te beheren;
-  om fraude te voorkomen en te bestrijden;
-  om statistisch onderzoek te doen;
-  om te voldoen aan de wet.

Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals bijvoorbeeld:
-  de Wet bescherming Persoonsgegevens;
-  de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen;
-  de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars.

Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten?
Of wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken? Stuur dan een brief of e-mail naar:

Marketing@woonfonds.nl
Woonfonds Hypotheken
Postbus 54
7300 AB Apeldoorn
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