
Mutatieformulier bestaande Garantie V2.4 Het formulier verzenden naar: operations@nhg.nl 

Neem bij vragen contact op met NHG via telefoonnummer 030 55 00 500.

Geldgever info 

Naam instelling: Contactpersoon: 

Garantienummer: Telefoonnummer: 

Geldnemer 1 Geldnemer 2 

Voorletters Voorletters 

Tussenvoegsel Tussenvoegsel 

Achternaam Achternaam 

Geboortedatum: Geboortedatum: 

Onderpand 

Adres: 

Huisnr Toevoeging 

Postcode / woonplaats: 

Mutatie op bestaande garantie volgens Voorwaarden & Normen 

Nieuwbouwadres Definitieve adres onderpand info 

Hoofdelijke Ontslag betreft geldnemer info 

aansprakelijkheid Wijziging per datum 

Toevoegen nieuwe Nieuwe geldnemer betreft 

geldnemer Geboortedatum nieuwe geldnemer 

Toetsinkomen 

Wijziging per datum 

Overlijden Geldnemer Naam 

Datum overlijden 

Andere mutatie, nl. 

Toelichting 

Naam: Datum: 

NHG
Notitie
INFO VOOR GEBRUIK MUTATIEFORMULIERDit formulier kan gebruikt worden om mutaties op bestaande garanties door te geven. Het is uitdrukkelijk niet bedoeld voor - aanmelden nieuwe garanties;- afmelden van garanties ivm verkoop;Benodigde gegevensDe informatie onder de kopjes [Geldgever], [Geldnemer] en [Onderpand] zijn verplicht in te vullen en noodzakelijk om de mutatie te kunnen verwerken.Individuele meldingenDit formulier is bedoeld voor individuele meldingen die verplicht zijn vanuit de Voorwaarden en Normen of andere administratieve meldingen. Indien het formulier niet voorziet in de mutatie die u wilt doorgeven, dan kunt u uw mutatie vermelden in het blok [Overige mutaties].Collectieve meldingenOp het tabblad [Collectieve meldingen] vindt u een format om meerdere mutaties tegelijk te melden. Op dit tabblad moeten wel worden ingevuld:- de gegevens onder kopje [Geldgever];- het type melding, bijv. Nieuwbouwadres, ...Versturen mutatieformulierU kunt het mutatieformulier per e-mail versturen naar mutatiegarantie@nhg.nl.

NHG
Notitie
ALGEMENE VOORWAARDEN, Artikel A4Nieuwbouwwoning, lid 3Als de financiering van een nieuwbouwwoning aan de stichting is gemeld onder vermelding van bouwplan en nummer in plaats van straatnaam en huisnummer, dient de geldgever binnen 3 maanden na verhuizing van de aanvrager(s) naar de nieuwbouwwoning het definitieve adres door te geven aan de stichting.

NHG
Notitie
ALGEMENE VOORWAARDEN, Artikel B1Ontslag uit aansprakelijkheid, lid 4Het ontslag uit de aansprakelijkheid en/of de toevoeging van een nieuwe geldnemer dient binnen 30 dagen te worden gemeld aan de stichting; er is geen borgtochtprovisie verschuldigd.
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