Handelingsvolmacht /
Machtigingsformulier overlijden
Doel van dit
formulier

Met dit formulier kan de gemachtigde de hypotheek beheren en beschikken en/ of beslissingen nemen over de hypotheek.

Huidige
tenaamstelling
hypotheek

Naam:					
Voorletters:			
Geboortedatum:
Adres:				
Postcode en woonplaats:
Hypotheeknummer:		

Gegevens
gemachtigde

Naam:				
Voorletters:			
Geboortedatum:		
Adres:				
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer en e-mailadres:
Bedrijf/rechtspersoon:

Gegevensverwerking • Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren nemen wij in behandeling.
• De gemachtigde gaat door ondertekening van dit formulier ermee akkoord dat we zijn/haar persoonsgegevens verwerken, zoals
vermeld in ons privacy statement. Dit privacystatement kunt u raadplegen op: www.obvion.nl/privacy.
• Op grond van geldende wet- en regelgeving zijn wij verplicht om bepaalde integriteitstoetsingen te verrichten op de gemachtigde.
• Wij houden ons het recht voor om ons moverende redenen een machtiging of gemachtigde te weigeren.
• Wij verzoeken u vriendelijk met dit formulier een kopie van uw identiteitsbewijs en dat van de gemachtigde naar ons te sturen.
	Bij het aanleveren van het ID-bewijs mag de kopie geen BSN-nummer bevatten. Hiervoor kunt u gebruik maken van de app KopieID
van de overheid.
Is er een verklaring van erfrecht? Of heeft u andere documenten die kunnen aantonen dat u erfgenaam of mede- eigenaar van de
woning bent? Stuur deze dan mee met dit formulier zodat wij kunnen beoordelen of wij kunnen accepteren als gemachtigde.
Bijvoorbeeld:
- verklaring van executele
- verklaring van legaat
- boedelvolmacht

Voeg bij het formulier een kopie geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde. U mag de pasfoto
en het burgerservicenummer (BSN) op deze identiteitsbewijzen afschermen.
Door legitimatie en verificatie stellen we vast of de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. We willen voorkomen dat informatie
wordt gedeeld met personen waarmee wij geen relatie hebben. Daarnaast willen we niet dat verzoeken van derden worden uitgevoerd zonder dat de klant
hier toestemming voor heeft gegeven. Na ontvangst van de volmacht nemen wij contact op met de gevolmachtigde om de gegevens te verifiëren.
Datum:

Postbus 3005, 6401 DM Heerlen | obvion.nl
IBAN NL19 RABO 0192 3344 17 | KvK Zuid-Limburg Handelsregisternummer 140 54 733
AFM vergunningnummer 120 12 721 | Statutair gevestigd te Eindhoven

PCBE102_2105

Handtekening gemachtigde:

