Aanvraagformulier Inzage Persoonsgegevens
Verstuur dit formulier naar: Boeder Incasso, Postbus 5035 2000 CA Haarlem of per mail naar
boekhouding@boederincasso.nl
Met dit formulier kunt u een overzicht aanvragen van de door Boeder Incasso geregistreerde
persoonsgegevens. Voor personen jonger dan 16 jaar en personen die onder curatele zijn
gesteld wordt het verzoek gedaan door de wettelijke vertegenwoordiger. De reactie vindt dan
ook plaats aan de wettelijke vertegenwoordiger.
Maximaal drie dagen na ontvangst sturen wij u een email waarbij de ontvangst wordt bevestigd.
Maximaal vier weken na ontvangst van het verzoek ontvangt u een schriftelijke reactie. Hierin
delen wij u mee of het verzoek tot inzage wordt toegestaan of afgewezen. Indien het verzoek
wordt toegewezen, ontvangt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij gebruiken, wat
het doel is van het gebruik en aan wie de gegevens eventueel zijn verstrekt.
Wettelijke vertegenwoordiger JA/NEE
Naam vertegenwoordiger:
Soort vertegenwoordiging:
(indien van toepassing beschikking en/of machtiging bijvoegen)
Gegevens aanvrager* (alle onderstaande velden verplicht)
Achternaam
:
Geboortedatum
:
Alle voornamen
:
Straat
:
Huisnummer
:
Postcode
:
Woonplaats
:
Emailadres
:
Telefoonnummer :
Soort Legitimatiebewijs :
Legitimatienummer
:
O Hierbij verzoek ik Boeder Incasso om inzage in mijn persoonsgegevens, betreffende onder meer
de hieronder genoemde dossiernummers.
Dossiernummer(s):
Reden verzoek*:

Ik ga akkoord met de € 5,00 aan administratiekosten, die Boeder Incasso wettelijk gerechtigd is
in rekening te brengen voor mijn verzoek om inzage, en met de bovengenoemde procedure..
Naam

:

Plaats

:

Datum

:

Handtekening

:

Betaling ontvangen wij graag op IBAN NL81ABNA0447354663 onder vermelding van
Achternaam Aanvrager + Inzageverzoek AVG. Graag uw betaalbewijs aan dit formulier hechten.
LET OP:
Boeder Incasso kan uw inzage verzoek alleen in behandeling nemen indien u een kopie
identiteitsbewijs meestuurt.* Het BSN nummer mag u op de kopie onherkenbaar maken.
Bent u wettelijk vertegenwoordiger en de betrokkene is ouder dan 16 jaar dan ontvangen wij
graag een kopie van de beschikking.
Bent u wettelijk vertegenwoordiger en de betrokkene is jonger dan 16 jaar dan ontvangen wij
graag een officieel document met BSN van betrokkene en een kopie identiteitsbewijs van de
verzoeker. Het BSN nummer mag u op de kopie onherkenbaar maken.
Bent u bewindvoerder/schuldhulpverlener dan ontvangen wij graag een machtiging van de
betrokkene voor zover die nog niet in ons bezit is.
*Verplicht

