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U heeft een andere adviseur gekozen. Daarom hebben we gegevens van u nodig. Wilt u die op dit 
formulier invullen? Uw nieuwe adviseur helpt u er graag mee. Let op: U kunt alleen naar een  
adviseur overstappen die samenwerkt met Attens Hypotheken. Voor een overzicht van adviseurs 
met wie wij samenwerken, kijkt u op attens.nl/hypotheekadvies

Uw gegevens

Naam en voorletters

Geslacht  Man  Vrouw

E-mail

Telefoonnummer

Hypotheeknummer

Uw nieuwe adviseur

Naam

Kantoor

Relatienummer

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Uitleg

Wilt u ons uitleggen waarom u voor een andere adviseur kiest? U hoeft het niet in te vullen.

Ondertekening

Plaats

Datum

Handtekening (Aanvrager): Handtekening (Mede-aanvrager):

Handtekening (Adviseur):

Uw nieuwe adviseur doorgeven
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Formulier terugsturen

U stuurt dit ingevulde formulier terug

• per e-mail naar: hypotheken@attens.nl

• via uw adviseur

•  per post naar: 

Attens Hypotheken 

Postbus 2030 

3000 CA Rotterdam 

Attens Hypotheken en uw persoonsgegevens

Uw gegevens in vertrouwde handen

We vragen extra gegevens ter verificatie van een betaling die u heeft gedaan. Uw gegevens worden alleen voor  

dit doel gebruikt. Wilt u meer weten over de verwerking van uw gegevens of wat uw rechten zijn? Kijk dan in ons  

Privacy Statement op attens.nl/privacyverklaring. 
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