
U kunt met dit formulier een bedrag opnemen uit de beleggingsrekening die hoort bij uw Florius 

BeleggersSelect Hypotheek. Vergeet niet om een kopie van voor - en achterkant ID bewijs (paspoort 

of identiteitskaart) mee te sturen. Zonder een geldig ID bewijs wordt de aanvraag niet in behandeling 

genomen. 

Belangrijk bij aanlevering ID bewijs!
Zorg ervoor dat u uw burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maakt en de kopie voorziet van een 

watermerk. Gebruik hiervoor de Kopie-ID app van de Rijksoverheid.

Let op
  Wilt u een bedrag opnemen van uw beleggingsrekening? Dan heeft u vooraf schriftelijke 

toestemming nodig van Florius. Bel voor informatie met onze afdeling Advies & Service, 

telefoonnummer 033 - 752 5000.

  Neemt u niet het hele bedrag op? Dan kan de samenstelling van uw beleggingsportefeuille 

veranderen. Florius toetst niet of de nieuwe samenstelling past bij uw risicoprofiel.

   Neemt u een bedrag op van uw beleggingsrekening? Dan worden participaties verkocht van 

de fondsen waarin u belegt. Verkoop vindt één keer per maand plaats. Dat gebeurt op de 

één na laatste dag van de maand waarop zowel Euronext Amsterdam N.V. als de Stichting 

Beleggingsonderneming IQ-EQ Giro open zijn.

   Dit formulier moet uiterlijk twee weken voor de verkoopdatum bij Florius zijn.

  Als de verkoopopbrengst van de beleggingen verrekend moet worden bij de aflossing van de 

hypotheek, dan moet dit formulier vier weken voor de aflosdatum bij Florius zijn.

  De verkoopkosten zijn 0,5% van het bedrag dat u opneemt.

Hoe gebruikt u dit formulier?
1. Vul het formulier in op uw computer of tablet. 

2. Print het formulier. 

3. Zet uw handtekening met pen op het geprinte formulier. 

4.  Scan het formulier of maak een goede foto en e-mail deze naar service@florius.nl.  

Of stuur het geprinte formulier naar Florius, Postbus 1700, 3800 BS AMERSFOORT.

1.  Uw gegevens

Naam 

Voorletter(s) 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

E-mail 

Leningnummer 

Beleggingsrekeningnummer 

BeleggersSelect Hypotheek
Opnemen uit beleggingsrekening of beëindigen van de beleggingsrekening
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2.  Opnemen uit beleggingsrekening of beëindigen van de beleggingsrekening
Wat wilt u doen?

 Eenmalig een bedrag opnemen: €    (minimaal € 1.150,–).

Let op
Als er minder dan € 1.150,– op uw beleggingsrekening staat, kunt u alleen het hele bedrag 

opnemen en de rekening beëindigen.

 Het hele bedrag opnemen en de beleggingsrekening beëindigen. 

 Ga verder naar vraag 4 ’Bedrag overmaken’.

 Opname uit opnamefonds(en) veranderen

 Nieuwe maandelijkse opname: €    (minimaal € 25,–). 

Let op
Heeft u Nationale Hypotheek Garantie? Dan zijn maandelijkse opnamen niet mogelijk.

3.  Fondsen kiezen
Wilt u eenmalig een bedrag opnemen of de maandelijkse opname uit uw opnamedeel veranderen? 

Geef hieronder aan welke fondsen u daarvoor kiest. U kunt de verdeling aangeven in Euro’s of als 

percentage van het bedrag dat u wilt opnemen.

Opbouwfondsen

BNP Paribas BNP Paribas Global High Income Equity Fund
BNP Paribas ESP Netherlands Index Fund
BNP Paribas Flexi I Track EMU Government Bond 
 1-10 Years Fund
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Fund
Parvest Equity Europe Growth
Parvest Money Market Euro

Kempen Capital Management Kempen European High Dividend Fund

ABN AMRO Profielfondsen ABN AMRO Profielfonds 1
ABN AMRO Profielfonds 2
ABN AMRO Profielfonds 3
ABN AMRO Profielfonds 4
ABN AMRO Profielfonds 5
ABN AMRO Profielfonds 6

Totaal

Opnamefondsen

BNP Paribas BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Fund OPN
BNP Paribas Flexi I Track EMU Government Bond 
 1-10 Years Fund OPN

Totaal
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4.  Bedrag overmaken 

Waarvoor wilt u het bedrag gebruiken? 

 Aflossen van uw BeleggersSelect Hypotheek 

 Aflossing €   Leningdeelnummer(s)  

 Extra storting in verzekering of bankspaarrekening die hoort bij een ander/nieuw leningdeel  

 Extra storting 1:  €   Leningdeelnummer   

 Extra storting 2:  €   Leningdeelnummer  

 Het bedrag is niet bestemd voor uw hypotheek 

Naar welk IBAN moet het bedrag worden overgemaakt?

 Naar het IBAN van Florius: NL19 ABNA 0427 0935 46

 Naar het IBAN van uw notaris 

 Naam notaris 

 Plaats 

 IBAN 

 Naar uw eigen IBAN 

 Naam rekeninghouder 

Het bedrag wordt overgemaakt als uw BeleggersSelect Hypotheek is veranderd in een andere 

hypotheekvorm of als uw notaris de definitieve aflosnota heeft opgevraagd bij Florius. Heeft u uw 

eigen IBAN opgegeven? Dan wordt het  bedrag overgemaakt als uw BeleggersSelect Hypotheek 

helemaal is afgelost. De beleggingsrekening wordt  beëindigd als het hele bedrag is overgemaakt. 

Wilt u uw BeleggersSelect Hypotheek veranderen in een andere hypotheekvorm? En heeft u nog niet 

geregeld dat de hypotheekvorm wordt veranderd? Neem dan contact op met uw hypotheekadviseur.

5.  Ondertekening

Plaats  Datum 

Handtekening aanvrager 1 Handtekening aanvrager 2

 

Florius registreert alle gegevens die u op dit formulier invult. Voor deze registratie geldt de  

Wet bescherming  persoonsgegevens.
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