
Gegevens Aanvrager

Naam en voorletter(s) 

Adres en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Naam huidige adviseur 

Lening-/ Rekeningnummer(s) 

 

 

Producten

ll BLG hypothecaire leningen

ll BLG spaarrekeningen

ll BLG beleggingsrekeningen

Gegevens nieuwe adviseur*

Naam kantoor  

Contactpersoon  

Straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

BLG Adviseursnummer 

* Wijziging alleen mogelijk naar een adviseur met een aanstelling bij BLG Wonen.
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Verzoek adviseurswijziging

1



2

Ondertekenen
Hierbij verklaar ik dat ik vanaf heden voor het beheer van mijn hypothecaire geldlening gebruik wil maken van de diensten van
een andere adviseur.

Ik verleen BLG Wonen toestemming om mijn huidige adviseur hiervan op de hoogte te brengen en mijn persoonsgegevens aan 
de nieuwe adviseur ter beschikking te stellen.

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.

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

BLG Wonen en uw privacy
U kunt erop vertrouwen dat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. We vinden het belangrijk dat het duidelijk is hoe 
we met uw persoonsgegevens omgaan. Hoe we hier precies mee omgaan leest u in ons Privacy- & Cookiereglement, deze kunt u
vinden op onze website blgwonen.nl.
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