
Klantenservice

 013 461 20 10

 woonfonds.nl

 info@woonfonds.nl

Post

 postbus 21395
3001 AJ Rotterdam

   @woonfonds

facebook.com/woonfonds

1 van 2

37
11

3-
08

-2
01

8

Uw Kwartaal Variabele Rente vastzetten

U wilt uw Kwartaal Variabele Rente vastzetten. Daarom hebben we gegevens van u nodig. Wilt u die op dit formulier invullen?  
Uw adviseur helpt u er graag mee.

1. Uw gegevens

Naam en voorletters:        Man       Vrouw

E-mail:     

Telefoonnummer:   

Contractnummer:   

2. Uw adviseur

Naam:    

3. Rente
U betaalt de rente die geldt op de dag dat wij het formulier ontvangen. U vindt alle informatie over de rente op woonfonds.nl/rente.
Of vraag uw adviseur om uitleg. Zodat u goed begrijpt welke gevolgen uw keuze kan hebben.

Leningdeelnummer:  Gewenste rentevast-periode*:

   1    2   3   4   5   6    7   8   9   10   12    15   20   30 jaar

   1    2   3   4   5   6    7   8   9   10   12    15   20   30 jaar

   1    2   3   4   5   6    7   8   9   10   12    15   20   30 jaar

   1    2   3   4   5   6    7   8   9   10   12    15   20   30 jaar

*Wilt u een andere rentevast-periode dan hierboven aangegeven? Neem dan contact op via 013 461 20 10.

U krijgt dan de rente van de dag waarop wij de wijziging ontvangen. Wij verwerken de wijziging zo:

Is uw verzoek uiterlijk op de 14e van de maand bij ons binnen? 
Dan gaat de wijziging de 1e dag van de volgende maand in. 
Bijvoorbeeld: 
Ontvangst van uw verzoek: 13 januari 2018 Ingangsdatum: 01 februari 2018 U krijgt de rente van: 13 januari 2018

Is uw verzoek na de 14e van de maand bij ons binnen? 
Dan gaat de wijziging 2 maanden later in, op de 1e dag van de maand. 
Bijvoorbeeld:
Ontvangst van uw verzoek: 15 januari 2018 Ingangsdatum: 01 maart 2018 Datum rente vaststelling: 15 januari 2018

http://woonfonds.nl/rente


Woonfonds Hypotheken is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te Den Haag. 
Achmea Bank heeft een bank vergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van 
de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.

2 van 22 van 2

4. Ondertekening

Plaats:     Datum:    

          Handtekening 
Uw handtekening:  van uw partner:  

Formulier terugsturen

U stuurt dit ingevulde formulier terug
• via uw adviseur
• via de upload-mogelijkheid op woonfonds.nl
• per post naar: 

Woonfonds 
Postbus 21395 
3001 AJ Rotterdam

Om uw persoonsgegevens te beschermen, mag u dit formulier niet naar ons mailen.

Heeft u vragen?

Bel:  013 461 20 10

Woonfonds en uw persoonsgegevens

Uw gegevens in vertrouwde handen
Sluit u een hypotheek af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij gebruiken uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Of de gegevens die op 
uw identiteitsbewijs staan. Ook kunnen we u vragen om uw inkomensgegevens of een werkgeversverklaring. Of uw bankrekeningnummer voor het 
automatisch afschrijven van uw maandlast. We gebruiken ook de waarde van uw huis, de hoogte van uw hypotheek of gegevens over eventuele  
betaalachterstanden.
Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier. Wij vragen bijvoorbeeld uw registratie op bij het 
Bureau Krediet Registratie. Of we vragen gegevens over u op bij het Kadaster of de Kamer van Koophandel. Soms kopen we informatie van bedrijven aan 
wie u toestemming heeft gegeven om gegevens over u te verzamelen en te verkopen.

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor?
Kijk dan in ons Privacy Statement op woonfonds.nl. Daar leest u ook wat uw rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw 
gegevens. Wilt u ons Privacy Statement op papier ontvangen? Stuur een e-mail naar privacymanager@achmea.nl of stuur een brief naar:
Achmea B.V.
Privacy manager
Postbus 866
3700 AW Zeist

http://woonfonds.nl
http://www.woonfonds.nl
mailto:privacymanager%40achmea.nl?subject=
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