Machtigingsformulier (tijdelijke verruiming)
Eenmalige afschrijving voor een extra aflossing op uw lening in het kader van tijdelijke regeling verruiming binnen de
bestaande voorwaarden extra aflossen (tot en met 31 december 2017).

Uw gegevens
De ondergetekende(n)
Leningnummer
Leningdeelnummer
IBAN*
Adres
Postcode
Woonplaats
* Het IBAN (bankrekeningnummer) waarvan u het bedrag extra aflost, moet hetzelfde zijn als het IBAN waarvan wij het
maandbedrag van uw lening afschrijven.

Machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Florius om eenmalig
EUR
van uw bankrekening af te schrijven en te verwerken als extra aflossing voor uw lening.
U lost meer af dan het bedrag binnen de vrijstelling en voorwaarden.
Als het bedrag dat u wilt aflossen groter is dan het bedrag dat u binnen de vrijstelling zonder boete en de geldende
voorwaarden van uw lening mag aflossen, kan het zijn dat u een boete moet betalen. Deze boete wordt dan alleen
berekend over het bedrag dat u meer aflost dan volgens de voorwaarden boetevrij kan. Vraag uw adviseur of aan Florius
om de eventuele boete voor u te berekenen.
Let op
– Alleen wanneer u dit formulier invult, ondertekent en de meest recente WOZ verklaring meestuurt, kunnen wij uw
verzoek in behandeling nemen.
– Als wij uw verzoek voor of op de 1e van de maand hebben ontvangen, verwerken wij de automatische incasso op de
laatste werkdag van dezelfde maand. Ontvangen wij uw verzoek na de 1e van de maand, dan verwerken wij de automatische incasso pas op de laatste werkdag van de volgende maand. U ontvangt altijd een bevestigingsbrief van ons.
– Als u iets aan uw hypotheek verandert, zoals bijvoorbeeld een extra aflossing, dan kan dat gevolgen hebben voor de
belasting die u betaalt. Als u daar vragen over heeft, neem dan contact op met uw adviseur of de Belastingdienst.
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar (postzegel is niet nodig):
Florius
Afdeling Behandelen Leningen & Spaarpolissen (BL&S2)
Antwoordnummer 5000
3800 WB Amersfoort
Of per mail naar service@florius.nl

Ondertekening
FL-0316

Plaats

Datum

Handtekening 1					Handtekening 2

