Wijzigingsformulier
Automatische Maandelijkse Incasso voor Extra Aflossen
Uw gegevens
De ondergetekende(n)
Leningnummer
Leningdeelnummer Aflossingsvrije Hypotheek
IBAN*
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon (overdag bereikbaar)
E-mail
* Het IBAN (bankrekeningnummer) moet hetzelfde zijn als het IBAN waarvan wij het maandbedrag van uw hypotheek incasseren.

Uw wijziging
Ik wil mijn huidige automatische maandelijkse incasso voor extra aflossen aanpassen. Kruist u hieronder uw keuze aan.
Ik wil mijn automatische maandelijkse incasso stopzetten per
I k wil mijn automatische maandelijkse incasso verlengen tot en met
einddatum in).

(vult u hier een datum in).
(vult u hier een nieuwe

Ik wil het bedrag van mijn automatische maandelijkse aflossing wijzigen.
Door ondertekening van dit formulier geeft u tot wederopzegging toestemming aan Florius om maandelijks
EUR
(minimaal EUR 25,00) extra van uw bankrekening af te schrijven.
Het door u opgegeven bedrag wordt tegelijk met uw maandbedrag voor uw hypotheek afgeschreven. Deze maandelijkse
afschrijving valt onder de eerder afgegeven machtiging voor uw maandbedrag.
Het door u opgegeven bedrag wordt gebruikt voor een maandelijkse extra aflossing van uw Aflossingsvrije lening(delen)
bij Florius.
Let op
– Alleen een volledig ingevuld en ondertekend formulier nemen wij in behandeling. Als wij het formulier voor de 10e
van de maand hebben ontvangen, gaat uw maandelijkse automatische incasso in op de laatste werkdag van dezelfde
maand. Als wij na de 10e van de maand uw formulier ontvangen, gaat de maandelijkse automatische incasso een maand
later in. U ontvangt hiervoor een bevestigingsbrief van ons.
– Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
– Als u iets aan uw hypotheek verandert, zoals bijvoorbeeld een aflossing, dan kan dat gevolgen hebben voor
de belasting die u betaalt. Als u daar vragen over hebt, neem dan contact op met uw (belasting)adviseur of de
Belastingdienst.
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar: Florius, Afdeling Leningen & Spaarpolissen,
Antwoordnummer 5000, 3800 WB AMERSFOORT of per mail naar service@florius.nl
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