Betaling uit bouwdepot
Formulier voor uw hypotheek
U heeft een bouwdepot voor de bouw of verbouwing van uw woning. Met dit formulier kunt u rekeningen en
kassabonnen voor uw bouw of verbouwing laten betalen. Het geld kan alleen overgemaakt worden als u het
formulier volledig invult. Als u bij het invullen van dit formulier vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd
‘Even Apeldoorn bellen’ op (055) 579 8100.

Wilt u het helemaal makkelijk maken?
Facturen voor een bouwdepot bij een Leef- of Thuis Hypotheek dient u heel eenvoudig online in.
Dat kan met de Centraal Beheer App en in Mijn Centraal Beheer.

1. Checklist formulier ‘Betaling uit bouwdepot’
Houdt u rekening met het volgende:
Stuur alleen kopieën van uw rekeningen mee. Originele rekeningen krijgt u niet terug.
Zet uw originele handtekening op alle kopieën. Een paraaf is niet voldoende.
	Heeft u 1 of meerdere kassabonnen? Kopieer deze dan op één A4. Tel daarna de bedragen van alle
kassabonnen bij elkaar op en geef dit A4tje een uniek nummer. Schrijf het totaalbedrag op één regel
op dit formulier.
U krijgt alleen geld uitgekeerd op basis van een factuur of een betalingsbewijs. Offertes en bestelbonnen
zijn geen factuur.
	Wij betalen alleen uit aan Nederlandse bankrekeningnummers. Heeft u een betaling die naar een buitenlands
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nummer moet? Laat het geld dan eerst op uw eigen rekening storten.

2. Welke kosten wilt u uit het bouwdepot betalen?
Geef in de tabel aan om welke kosten het gaat.
Code
De codes staan in
de brief die u van
ons kreeg, direct
nadat u bij de
notaris bent
geweest.

Factuurnummer
U mag ook een
ander nummer
invullen dat
de factuur of
betalingsbewijs
uniek maakt.

Bedrag

Betalen aan

Overmaken naar
Alleen Nederlandse
bankrekeningen

Mijzelf
€
Mijzelf
€
Mijzelf
€
Mijzelf
€
Mijzelf
€

3. Is dit uw laatste aanvraag voor betaling uit het bouwdepot?
Nee
Ja (Het geld dat overblijft wordt gebruikt om alvast een deel van uw hypotheek af te lossen.)

4. Uw gegevens
Hypotheeknummer			
M

Naam en voorletter(s)		

V

Adres							
Postcode en plaats			
Telefoonnummer			
E-mailadres					

5. Ondertekening
Door mijn handtekening te zetten ga ik akkoord met de voorwaarden van het bouwdepot en neem alleen kosten
op die horen bij de afspraken die ik met Centraal Beheer heb gemaakt. Die afspraken staan in het (ver)bouwplan
dat Centraal Beheer heeft goedgekeurd. Ik geef toestemming aan de medewerkers van Centraal Beheer om
informatie op te vragen. Die informatie kan nodig zijn om mijn opname te beoordelen. Zij kunnen de informatie
opvragen bij leveranciers, aannemers of andere partijen die te maken hebben met de bouw of verbouwing.
Uw gegevens
Naam							
Plaats							
Datum						
Handtekening				
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Gegevens partner*
Naam							
Plaats							
Datum						
Handtekening				
*Indien van toepassing			

6. Formulier opsturen of mailen		
Stuur dit ingescande formulier en alle facturen en bonnen in pdf naar: info@centraalbeheer.nl.
U kunt de gevraagde stukken ook per post sturen naar:
Centraal Beheer
Postbus 2030
3000 CA Rotterdam
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Goed om te weten
Bij Centraal Beheer staan we al meer dan 100 jaar klaar voor
onze klanten. U kent ons vast van ‘Even Apeldoorn bellen’.

U kunt bij ons financiële producten en
diensten afsluiten

Staan er fouten in onze informatie?

Zoals verzekeringen, pensioenen, hypotheken,

En dat u alles zo goed mogelijk begrijpt. Maar er kan

spaarrekeningen en beleggingsproducten.

altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk

Rechtstreeks en via adviseurs die met ons

voor eventuele gevolgen van die fout.

Ons doel is dat al onze informatie klopt en volledig is.

samenwerken.

Staat er iets anders in de productvoorwaarden?
Sinds 1995 horen wij bij Achmea

Uw en onze rechten en plichten staan in de

Centraal Beheer is een handelsnaam

productvoorwaarden. Staat hier wat anders dan

Achmea Hypotheken B.V., gevestigd te Amsterdam-

in de productvoorwaarden? Dan gelden

Duivendrecht, KvK nr. 76700585, en opgenomen in

de productvoorwaarden.

het register van Autoriteit Financiële Markten onder
nummer 12047206 en Achmea Bank N.V., statutair

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten.

gevestigd in Den Haag, en ingeschreven bij de Kamer

Bent u het niet met ons eens of heeft u een klacht?

van Koophandel onder nummer 27154399.

Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed

Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van

mogelijk helpen. Kijk voor meer informatie op

De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het

centraalbeheer.nl/klachtdoorgeven. U kunt ook een

register van de Autoriteit Financiële Markten onder

brief sturen naar:

nummer 12000011.

Centraal Beheer Klachtenbureau
Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn

Uw gegevens in vertrouwde handen
Sluit u een verzekering of financiële dienst af?
Dan hebben wij uw gegevens nodig. Denk aan

Bent u niet tevreden over onze oplossing?

uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres,

Neem dan contact op met het Klachteninstituut

telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Financiële Dienstverlening (Kifid). Kijk voor meer

Soms hebben wij ook meer gegevens van u nodig.

informatie en een klachtenformulier op kifid.nl.

Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede

U kunt ook bellen (070) 333 89 99 of een brief

verwerking van uw persoonsgegevens.

sturen naar:
Kifid
Postbus 93257

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken
en waarvoor?

2509 AG Den Haag

Kijk dan in ons Privacy Statement op
centraalbeheer.nl/privacy. Daar leest u ook wat uw

Meer informatie over Centraal Beheer

rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken

Kijk voor meer informatie over ons en ons beleid,

tegen verwerking van uw gegevens. Wilt u ons

onze producten en onze gegevens op

Privacy Statement op papier ontvangen? Stuur dan

centraalbeheer.nl.

een brief naar:
Centraal Beheer Relatiebeheer

Het adres van Centraal Beheer is:

Postbus 9150

Laan van Malkenschoten 20

7300 HZ Apeldoorn

7333 NP Apeldoorn
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