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Meijer Assurantiën

Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen van het dienstverleningsdocument en
de algemene voorwaarden van Meijer Assurantiën welke u kunt inzien of kunt
downloaden via www.meijer-assurantien.nl











Wij verzoeken u dit formulier na invullen aan ons retour te mailen naar:
info@meijer-assurantien.nl

of op te sturen naar:
Meijer Assurantiën, Postbus 137, 6573 ZK Beek-Ubbergen

Mee te sturen documenten;
- Kopie actueel legitimatiebewijs
- Indien uw beleggingsverzekering dient ter aflossing van uw
hypotheekschuld, dan verzoeken wij u een kopie van de meest
recente WOZ beschikking van uw gemeente mee te sturen evenals
huidige saldo opgaaf van uw hypotheek.
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