Correctie naam en geboortedatum
Met dit formulier kunt u correcties doorgeven op uw naam of geboortedatum. U kunt
alleen kleine correcties op uw eigen naam doorgeven, bijvoorbeeld een andere schrijfwijze. Het is niet mogelijk om een andere geldnemer op te geven in plaats van uzelf.
U dient altijd een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.
Vul uw lening
nummer, persoons
gegevens en de
ondertekening altijd
in. Verder hoeft u
alleen in te vullen wat
gewijzigd moet
worden.
U vult hier de
‘verkeerde’
gegevens in.

Leningnummer (Beslist invullen!)
Leningnummer
Naam en voorletter(s) geldnemer 1
Geboortedatum geldnemer 1
Naam en voorletter(s) geldnemer 2*
Geboortedatum geldnemer 2*
Adres
Postcode en plaats

Correctie naam en geboortedatum
Naam en voorletter(s) geldnemer 1

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Geboortedatum geldnemer 1
Naam en voorletter(s) geldnemer 2
Geboortedatum geldnemer 1
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66858925. RNHB is ingeschreven in het vergunningenregister van de Autoriteit Financiële Markten. Voor meer informatie over RNHB verwijzen wij u naar www.rnhb.nl.

15_DEC_KCFORO001 wijzigen gegevens Roparco hypotheek.indd 1

19/12/2017 22:07

Ondertekening
Datum
Handtekening geldnemer 1
Handtekening tweede geldnemer 2*

Onder identiteitsbewijs wordt
verstaan: geldig
paspoort, Europese
identiteitskaart of
Nederlands rijbewijs.
U dient bij een
Europese identiteits
kaart zowel de voorals achterkant te
kopieren. U dient het
identiteitsbewijs te
ondertekenen.

Wat stuurt u terug?
- Dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend.
- Ondertekende kopie van geldig identiteitsbewijs.
Let op: Het BSN-nummer en de pasfoto op het legitimatiebewijs mogen niet zichtbaar zijn.
Tip:
Gebruik hiervoor de kopie-ID app van de overheid

Stuurt u dit in een gefrankeerde envelop naar:
Roparco Hypotheken, Postbus 2687, 3800 GE Amersfoort.
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* indien van toepassing

Roparco Hypotheken zal uw persoonsgegevens verwerken met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Roparco Hypotheken kan de verwerking van de persoonsgegevens laten verrichten door een bewerker als bedoeld in
voornoemde wet. In dat geval zal Roparco Hypotheken zorg dragen voor voldoende waarborgen met betrekking tot
de verwerking van de persoonsgegevens door de bewerker.
Roparco Hypotheken, IBAN nummer NL53 RABO 0115 3808 92, is onderdeel van RNHB B.V. en is statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer
66858925. RNHB is ingeschreven in het vergunningenregister van de Autoriteit Financiële Markten. Voor meer informatie over RNHB verwijzen wij u naar www.rnhb.nl.
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