
 
Aan (door ons in te vullen): 
 
……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

INTERMEDIAIRWIJZIGINGSFOMULIER 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op verzoek van de verzekeringnemer vragen wij u vriendelijk onderstaande verzekering(en) direct of per 
eerstvolgende premievervaldatum over te voeren naar uw agentschap en/of volmacht. Wilt u ons kantoor 
noteren als intermediair? 
 
Naam intermediair WK Financieel Advies 
Agentschapnr.  
Naam verzekeringnemer  
Adres  
Postcode / woonplaats  
 
 Soort verzekering Polisnummer Maatschappij Hoofdpremie- 

vervaldatum 
Automatische 
incasso 

1     Ja / nee 
2     Ja / nee 
3     Ja / nee 
4     Ja / nee 
5     Ja / nee 
6     Ja / nee 
7     Ja / nee 
8     Ja / nee 
9     Ja / nee 
10
 

    Ja / nee 
 
Als de premie van de bovenstaande verzekering(en) automatisch geïncasseerd moet worden, verzoeken 
wij u onderstaande machtiging in te vullen. 
 
Ondergetekende machtigt hierbij de verzekeraar en/of assuradeur de premie van bovenstaande 
polisnummers automatisch tot schriftelijke wederopzegging van zijn of haar bank- of girorekening 
af te schrijven: 
 
(Post)bankrekeningnummer:………………………………………………………………………… 
 
Handtekening verzekeringnemer:…………………………………………………………………… 
 
Handtekening verzekeringnemer  Handtekening 

WK Financieel Advies 
 
 
………………………………………..    ………………………………………. 
Dit formulier dient, na volledige invulling en ondertekening, te worden gezonden aan: 
WK Financieel Advies, Jacob Catsstraat 21, 1901 AN  Castricum 
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