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Formulier adreswijziging
Met dit formulier kunt u een adreswijziging voor uw correspondentieadres doorgeven.

Gegevens van de lening

Geldverstrekker

Leningnummer   

Gegevens aanvrager 1

Geslacht (*) Man Vrouw Anders

Voorletters (*) Tussenvoegsel(s) Achternaam (*)

Geboortedatum (*) dd-mm-jjjj

Gegevens aanvrager (indien van toepassing)

n.v.t.

Geslacht (*) Man Vrouw Anders

Voorletters (*) Tussenvoegsel(s) Achternaam (*)

Geboortedatum (*) dd-mm-jjjj

  
Mijn oude/huidige adres is

Straat (*) Huisnummer (*) Toevoeging

Postcode (*) Woonplaats (*)

Land (*)

Mijn nieuwe adres is

Straat (*) Huisnummer (*) Toevoeging

Postcode (*) Woonplaats (*)

Land (*)

Mijn contactgegevens zijn

E-mailadres (*)

Telefoon 1 (*)

Telefoon 2 
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Ingangsdatum wijziging

Per direct (*) Ja Nee, ingangsdatum 

Reden adreswijziging 

Alles aankruisen wat van toepassing is

Betrekken woning waarop hypotheek is afgesloten

 Tijdelijk adres tot woning waar hypotheek op afgesloten is, klaar is

 Hypotheek is/wordt afgelost

 (Tijdelijk) verhuur (***)

 (Tijdelijk) verblijf in het buitenland

 Woning staat te koop en is onbewoond

 Woning staat te koop en is verhuurd/gaat verhuurd worden (***)

 Overlijden (beide) hypotheeknemer(s)

 Woning tijdelijk onbewoonbaar

 Echtscheiding/verbreken samenleving

 

Anders, namelijk:

* Verplicht veld
** Indien van toepassing
*** Het is mogelijk dat conform de voorwaarden van uw lening de woning uitsluitend voor eigen gebruik, bewoning én als
uw hoofdverblijf moet dienen. In dat geval is het zonder uitdrukkelijke toestemming van de geldverstrekker niet toegestaan
om de woning te verhuren. U moet dan vooraf bij uw geldverstrekker om toestemming vragen.

Waar stuurt u het formulier naar toe?
Stuur het volledig ingevulde formulier naar: info@stater.nl
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