Aanvraagformulier rentevergoeding erfgenaam

Goed om te weten
Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in voor een snellere verwerking.
Alle vragen met een * zijn verplicht.
Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij. Dit kan uw paspoort of identiteitsbewijs zijn. Bij identiteitsbewijs graag kopieën van voor- en achterzijde.
Voeg een kopie van uw bankafschrift of een kopie van uw bankpas (voor- en achterzijde) bij met daarop IBAN
en tenaamstelling.
Stuur het aanvraagformulier kosteloos op naar Mijnrentevergoeding.nl, Serviceteam, Antwoordnummer 592,
1100 VD Amsterdam. Of mail het gescande formulier en de kopieën van de benodigde documenten naar
stukken.mijnrentevergoeding@ca-cf.nl.

Uw persoonlijke gegevens
Voorletters*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Geslacht*
Geboortedatum*

Uw contactgegevens
Straat*
Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Land*
E-mailadres
Telefoonnummer*
Vul het telefoonnummer in waarop u het beste bereikbaar bent.
Buitenlands telefoonnummer? Vermeld dan ook de landcode. Bijvoorbeeld ‘+49’, als u in Duitsland woont.

Correspondentie

Post

E-mail

U kunt hier aangeven of u liever per post of e-mail benaderd wilt worden. Indien e-mail uw voorkeur heeft, vul dan hierboven uw e-mailadres in.

Uw bankrekeningnummer
IBAN nummer*
Stuur alstublieft een kopie van uw bankafschrift of een kopie van uw bankpas (voor- en achterzijde) met daarop IBAN en tenaamstelling mee.

0800-0056 (gratis)
mijnrentevergoeding@ca-cf.nl
www.mijnrentevergoeding.nl

mijnrentevergoeding.nl is een initiatief van
Credit Agricole Consumer Finance Nederland B.V.
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KvK nr. 33183520
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Uw doorlopend kredietgegevens
Contractnummer
Contractnummer
Contractnummer
Contractnummer
Contractnummer

Legitimatiebewijs
Legitimatiebewijs van
Als u zelf uw rentevergoeding aanvraagt, stuur ons dan de kopie van uw legitimatiebewijs mee. Als u zich laat vertegenwoordigen door
iemand anders, ontvangen wij graag uw machtiging voor deze persoon. Dit kunt u doen door ons schriftelijk te laten weten dat deze
persoon u mag vertegenwoordigen. Stuur in dat geval een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon mee.

Ondertekening

Naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Datum

Handtekening klant

Vragen?
Hebt u vragen? Neem contact op met onze medewerkers via
0800-0056 (gratis). Wij zijn bereikbaar op werkdagen van
08.30 tot 17.00 uur. Wij helpen u graag verder.

gratis
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