Wijzigen
Persoonlijke gegevens
DIT KUNT U MET DIT FORMULIER
½½

½½

½½

Wilt u dat we u in het vervolg met een andere achternaam aanspreken? Bijvoorbeeld omdat u bent getrouwd of gescheiden.
Dat geeft u aan ons door met dit formulier.
Maar ook als u van geslacht bent veranderd en bijvoorbeeld nieuwe voorletters hebt, geeft u deze wijzigingen met dit formulier
aan ons door.
En soms staat het gewoon fout in onze administratie. Dan kunt u uw verbeteringen hier ook doorgeven.

1

UW GEGEVENS

Vink de gegevens aan die u wilt veranderen.
n Naam (vul altijd 1 t/m 6 in. Ook als deze
gegevens niet veranderen)

Huidige gegevens

Veranderen in

1 Voorletters
2 Voornamen
Vul de voornamen in zoals het staat in
uw paspoort of op uw ID-kaart. Schrijf
deze voluit.
3 Roepnaam
4 Achternaam en tussenvoegsels (voluit)
Vul uw geboortenaam in.
5 Partnernaam en tussenvoegsels (voluit)
Als u ook de achternaam van uw partner
gebruikt. Deze naam moet ook op uw
identiteitsbewijs staan.
6 Aanspreekvorm
Als u ook de achternaam van uw partner
gebruikt kunt u invullen in welke
volgorde we u mogen aanspreken.
n

Adres en huisnummer

n

Postcode en woonplaats

n

Geboortedatum

n

Man of vrouw?
Op uw identiteitsbewijs moet het juiste
geslacht staan.

n

Geboorteplaats

n

Geboorteland

n

Nationaliteit

n

Burgerservicenummer

n

Telefoonnummer thuis

n

Telefoonnummer mobiel

n Geboortenaam - partnernaam
n Partnernaam - geboortenaam
n Geboortenaam

l Man

l Vrouw
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Uw e-mailadres
Hebben we nog vragen over de gegevens die u hebt ingevuld, dan mailen we u op dit adres.

1

l Man

l Vrouw

2
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ONDERTEKENEN
Ik geef SNS toestemming om de gegevens op dit formulier in haar administratie aan te passen.

Plaats
Datum
Handtekening

3

VERSTUREN

Stuur mee
We hebben een kopie van uw identiteitsbewijs nodig om uw gegevens op te kunnen zoeken in ons systeem én om zeker te weten
dat u het bent. Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs. Van een identiteitskaart en
rijbewijs hebben we een kopie van de voor- en achterkant nodig.
Let op: geeft u een andere nationaliteit aan ons door? Stuur dan géén kopie van uw rijbewijs mee, maar een kopie van uw
paspoort of identiteitskaart.

Stuur dit formulier samen met de kopie van uw identiteitsbewijs naar
SNS
T.a.v. Klantbeheer
Antwoordnummer 6268
3500 VC Utrecht
Een postzegel is niet nodig.
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Als u klant bij ons wordt, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor de doelen zoals
beschreven in ons privacy- en cookiereglement. Wilt u meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op snsbank.nl
voor ons privacy- en cookiereglement. Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen. Deze gedragscode vindt u op nvb.nl.
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