Aanvraagformulier ∫®

Aanvraagformulier Verwijderen
Persoonsgegevens
INVULLEN MET BLOKLETTERS

Hierbij verzoek ik Ben om mijn persoonsgegevens te verwijderen.
Het gaat om de hieronder vermelde Ben aansluiting(en):
Klantgegevens
Ben mobiele- of klantnummer:*
Ben mobiele- of klantnummer:
Ben mobiele- of klantnummer:

Informatie
Beschrijf zo duidelijk mogelijk A) welke informatie je wil laten verwijderen, B) over welke periode je de informatie
wil laten verwijderen en C) waarom je de informatie wil laten verwijderen. Ik heb dit nodig om jouw verzoek in
behandeling te kunnen nemen en je snel een antwoord te kunnen geven.
Let op: Als Ben overgaat tot het verwijderen van de gevraagde (persoonlijke) gegevens, kan dat ertoe leiden dat ik
mijn diensten niet meer kan leveren.
A) Verwijderen van de volgende persoonsgegevens:*
B) Periode:*
C) Reden:*

Contactgegevens
Ik heb jouw e-mailadres en telefoonnummer nodig zodat ik de door jou opgevraagde informatie op een veilige
manier met je kan delen.
E-mail:*
Telefoonnummer:*

Ondertekening

Naam:*

Handtekening:*

Plaats:*
Datum:*

Versturen
Mail dit formulier naar documenten@ben.nl of stuur dit formulier volledig ingevuld naar:
Ben klantenservice
Postbus 13016
2501 EA Den Haag
Let op: Ik kan jouw verzoek alleen in behandeling nemen als je een kopie van een je geldig legitimatie bewijs
meestuurt. Wil je alsjeblieft het Burger Service Nummer en pasfoto op de kopie onherkenbaar maken?
Deze gegevens heb ik niet nodig voor het onderzoek.** Na ontvangst van je aanvraag heb ik vier weken nodig voor
het onderzoek, daarna neem ik contact met je op over de uitkomst.
* Deze velden zijn verplicht in te vullen. Zonder een volledig ingevuld formulier ben ik niet in staat jouw aanvraag in behandeling te nemen.
** Ik moet kunnen vaststellen dat jij de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van de naam van een
ander diens gegevens kan inzien. De identiteit vaststellen kan aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander erkend legitimatiebewijs. Je kunt alleen een verzoek indienen als
je 16 jaar of ouder bent en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet het verzoek door de wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een ouder) worden gedaan. In dat geval
is de reactie van mij ook gericht aan de vertegenwoordiger.

