Mutatieformulier 1 BeleggersSelect Hypotheek
Wijziging gegevens beleggingsrekening
Wanneer kan dit formulier worden gebruikt?
–	bij wijziging van uw tegenrekening 				
– bij wijziging in de rekeninghouder(s) 				
– bij wijziging van uw adresgegevens 				

zie punt 1, 2 en 5
zie punt 1, 3 en 5
zie punt 1, 4 en 5

1 Uw hypotheeknummer en uw beleggingsrekeningnummer bij Florius
Hypotheeknummer
Beleggingsrekeningnummer
t.n.v.
en/of t.n.v

2 Wijziging van uw incassonummer
Het incassonummer is het nummer van uw bankrekening (IBAN). Van dit IBAN zal – in plaats van het eerder door u
opgegeven IBAN – de Stichting Beleggingsonderneming IQ-EQ Giro de verschuldigde bedragen in verband met uw
beleggingsrekening maandelijks automatisch incasseren, indien er sprake is van maandelijkse betalingen. Voorts zullen
de van de beleggingsrekening opgenomen bedragen naar deze tegenrekening worden overgemaakt.
IBAN
t.n.v.
Rekeninghouder 1
Rekeninghouder 2
Te

3 Wijziging van de rekeninghouder(s)
Uitsluitend degenen die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de meeverbonden hypotheek kunnen rekeninghouder(s) zijn of
worden. Een wijziging van de rekeninghouder(s) kan uitsluitend worden doorgevoerd wanneer dit verzoek is ondertekend
door beide schuldenaren.
Welke wijziging wilt u in de tenaamstelling van de beleggingsrekening doorvoeren?*
De rekening op één naam in plaats van op twee namen
Rekening op twee namen in plaats van op één naam
Andere rekeninghouder
		

Gegevens huidige rekeninghouder(s) 		

Gegevens nieuwe rekeninghouder(s)

Naam, voorletters
Naam, voorletters

*		Een nieuwe rekeninghouder dient tevens de vragenlijst beleggingen in te vullen en te ondertekenen voordat er beleggingen gedaan kunnen worden.
De vragenlijst kunt u vinden op de website van Florius (www.florius.nl), u kunt hem opvragen bij uw tussenpersoon en u kunt hem opvragen bij de
afdeling Advies & Service van Florius, telefoon 033 - 752 5000.

4 Adreswijziging					
			
Nieuw adres
Straat							Huisnummer
Postcode 							Plaats
Ingangsdatum nieuwe adres

5 Ondertekening
Plaats							Datum
Als er meerdere rekeninghouders zijn, dienen deze hier allen te ondertekenen.

Handtekening

Rekeninghouder 1				Rekeninghouder 2

Nieuwe rekeninghouder*

Heeft u bij vraag 1 uw hypotheeknummer en uw beleggingsrekeningnummer ingevuld?
N.B. U kunt dit formulier sturen naar:
Florius, t.a.v. Advies & Service, Postbus 1700, 3800 BS Amersfoort.
Of per mail naar service@florius.nl
Houdt u rekening met een verwerkingstijd van 14 dagen!

FL -BEL09-0519

* Indien van toepassing.

