Formulier Toestemming Delen Klantgegevens
Waarvoor gebruikt u dit?
Om uw hypotheekadviseur toestemming te geven uw klantgegevens in te zien. Uw hypotheekadviseur kan dit alleen
wanneer u hem daarvoor toestemming geeft.
Waarom is die toegang handig?
Met toegang tot uw klantgegevens kan uw hypotheekadviseur voor u een wijziging op uw huidige hypotheek aanvragen.
Ook kan hij samen met u vooruitkijken naar belangrijke momenten tijdens de looptijd waarop u een beslissing moet
nemen over uw hypotheek.

Welke gegevens delen wij na toestemming met uw hypotheekadviseur?
U geeft Florius toestemming de volgende informatie (in de toekomst) te delen met uw hypotheekadviseur:
-	Uw naam, geboortedatum en adresgegevens (en indien van toepassing: de naam en geboortedatum van de tweede
geldnemer).
-	Leningnummer, hypotheekproduct en hypotheekinschrijving.
-	De ingangsdatum, het oorspronkelijk hypotheekbedrag, actueel hypotheekbedrag, of NHG van toepassing is,
de actuele hypotheekrente, indien van toepassing de einddatum van de rentevastperiode, de aflosvorm,
de einddatum en bruto maandbedrag.
-	De bij ons bekende gegevens over de marktwaarde van het onderpand.
-	Indien u een bouwdepot heeft: of het bouwdepot actief is, wat de einddatum van het bouwdepot is en wat het
actuele saldo van het bouwdepot is.
-	Als u opbouwt via een spaar of beleggingsproduct bij Florius: informatie die Florius u stuurt over de waarde
ontwikkeling van dat product.

Zo regelt u de toestemming
Toestemming geven
Dit kan op ieder gewenst moment in mijnFlorius. Heeft u geen mijnFlorius?
Bel dan met Advies & Service of gebruik dit formulier. Stuur een scan
van het ingevulde en ondertekende formulier naar: service@florius.nl*
Per post kan ook. Stuur het dan naar:
Florius, Postbus 1700, 3800 BS AMERSFOORT

* Adviseurs gebruiken het
volgende e-mailadres:
channelmanagement@florius.nl

Toestemming weer intrekken
Via mijnFlorius kunt u op ieder moment de toestemming voor het delen van klantgegevens weer intrekken.
Telefonisch kan ook. Bel dan met Advies & Service op nummer: 033 - 752 5000. Dit kan van maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Goed om te weten:

-	
Delen zonder toestemming: In een aantal situaties kan het zijn dat er geen toestemming nodig is voor het delen
van uw gegevens. Dit doen wij alleen indien wij dit op basis van de wet verplicht zijn of wanneer dit in een bepaalde
situatie op grond van de wet is toegestaan.
- Akkoord van uw partner: Staat uw hypotheek op twee namen? Bespreek dan eerst of uw partner akkoord is met
het delen van jullie gegevens.
- Verwerking van uw gegevens: Uw adviseur kan u vertellen hoe hij omgaat met uw gegevens.



Uw gegevens
Leningnummer
Geldnemer 1
Geboortedatum
Geldnemer 2
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats

Toestemming
Toestemming aan Florius verlenen om mijn gegevens te delen met:

Hypotheekadviseur (Kantoor)
Tussenpersoonsnummer

Ondertekening
Plaats				 Datum

1e tenaamstelling				 2e tenaamstelling
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