Aanvraagformulier
Met dit document verzoekt de natuurlijke persoon waarvan de gegevens hieronder worden
hernomen (alle velden dienen ingevuld te worden teneinde de aanvrager te kunnen identificeren):

Identificatie van de aanvrag(st)er

Naam
straat
Bus
Land
GSM nr
Châssisnr

voornaam
nr
Stad
Geboortedatum & plaats
Plaatnr

aan :
(Gelieve de gewenste entiteit te kiezen)
☐ Volkswagen D’Ieteren Finance SA ( KBO 0841.046.715)
☐ D’Ieteren Lease SA (KBO 0402.623.937)

☐ om hem alle persoonsgegevens die de gekozen entiteit hem betreffend bezit, mede te delen
☐ om alle persoonsgegevens die de gekozen entiteit hem betreffend bezit te verwijderen van zijn
gegevensbanken en archieven
☐ om de hierna volgende onjuiste gegevens recht te zetten :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
☐ om de persoonsgegevens die de gekozen entiteit bezit niet te gebruiken ten behoeve van Direct
Marketing
☐Om mijn persoonsgegevens bewaard door de desbetreffende entiteit niet langer te verwerken,
want ik betwist hun juistheid. Ik verzet mij echter tot hun schrapping.
☐Om mijn persoonsgegevens bewaard door de desbetreffende entiteit niet te wissen, aangezien
deze voor mij noodzakelijk zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een eis in
rechte.

☐ om mijn persoonsgegevens die ik verstrekt heb aan de desbetreffende entiteit op basis van een
toestemming of van een contract over te maken aan de volgende derde partij (alle velden dienen
ingevuld te worden) :

Naam:
Straat
Bus
Stad

e-mail adres :
Nr
PC
Land

Teneinde de aanvrager te identificeren verzoeken wij om hieronder een kopie recto-verso van de
identiteitskaart voor Belgische inwoners of van het paspoort voor personen verblijvend in het
buitenland te kleven:

Datum van de aanvraag en handtekening

……………………………………………………………………………………………………………
Het formulier dient per e-mail teruggestuurd te worden naar customer.support@vdfin.be
of per post naar
Volkswagen D’Ieteren Finance
Customer Support
Philipssite 5B
3001 Leuven
Uw aanvraag zal binnen een termijn van dertig dagen behandeld worden. U zal een schriftelijke
kennisgeving ontvangen.

