
Hoe geeft u wijzigingen door?
U kunt afzonderlijke wijzigingen ook heel makkelijk 
via internet aan ons doorgeven. U kunt dit ook met dit 
formulier doen. U kunt de volgende wijzigingen doorgeven 
- adreswijziging
- wijziging rekeningnummer/machtiging tot automatische incasso
- wijziging burgerlijke staat
- gezinsuitbreiding

Privacy
Voor het wijzigen van uw uitvaartverzekering vragen wij u in dit formulier om uw persoonsgegevens in te vullen.  De 
persoonsgegevens hebben wij nodig om uw uitvaartverzekering  te beheren. Ook kunnen wij deze persoonsgegevens 
gebruiken voor marketing doeleinden, dit is ons gerechtvaardigd belang als verzekeraar. In sommige gevallen verwerken wij 
uw persoonsgegevens om aan de wet te voldoen. 
Uw persoonsgegevens worden door ons alleen verstrekt aan ontvangers als toezichthouders of controle instanties. 
Als partijen namens ons uw persoonsgegevens bewerken, zoals een IT-partij,  dan zorgen wij ervoor dat uw 
persoonsgegevens goed worden beschermd. Voor meer informatie over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens 
omgaan, verwijzen wij u naar de privacyverklaring die op onze website staat: www.lifetri.nl/privacy. 

Heeft  u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen  over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? 

Neem dan  contact op met onze Data Protection Officer: privacy@lifetri.nl

U hoeft alleen de gegevens in te vullen die 
veranderen. Vergeet niet om het formulier te 
ondertekenen. Stuur het formulier op naar:

Lifetri
Antwoordnummer 804
3800 VB  Amersfoort
(postzegel niet nodig)

Wijzigingsformulier



Adreswijziging
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Wijziging rekeningnummer Mandaat automatische incasso
IBAN oud:
Naam: Lifetri Uitvaartverzekeringen 
N.V. Adres: Antwoordnummer 804 
Postcode: 3800 VB 
Land: Nederland 

Kenmerk machtiging: Is gelijk aan IBAN 
Woonplaats: Amersfoort
Incassant ID: NL54NUV310402270000 
KvK-nummer: 69933332

Door ondertekening van dit mandaatformulier, geeft u toestemming aan:
•  Lifetri Uitvaartverzekeringen N.V., om een opdracht tot automatische incasso te sturen naar uw bank zodat die een

bedrag van uw rekening kan afschrijven;
• Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, volgens de opdracht van Lifetri
Door ondertekening van dit wijzigingsformulier gaat u akkoord met incasso van de premie op de 28e van de maand. Bent u 
het niet eens met de incasso? Dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na incasso contact op 
met uw bank. Vraag uw bank naar deze en andere voorwaarden.
IBAN (nieuw): 
Bank Identificatie (BIC)*: 

Op naam van: 
Met ingang van:

*geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN

Wijziging burgerlijke staat

Gezinsuitbreiding
Lifetri wil u allereerst feliciteren met de geboorte van uw zoon of dochter! Wanneer u de geboorte doorgeeft, is uw kind tot 
aan het 18de levensjaar gratis meeverzekerd.

 Jongen        Meisje
Geboortedatum
Voorna(a)m(en) kind:
Achternaam:
Opmerkingen

Als u de gegevens heeft ingevuld en het formulier heeft ondertekend, kunt u het in een enveloppe opsturen 

naar: Lifetri, Antwoordnummer 804, 3800 VB Amersfoort (postzegel niet nodig)

Plaats: 

Datum:

Handtekening

 Man     Vrouw
Algemene gegevens 
Naam:   
(Huidig) adres: 
Postcode/Woonplaats:  
Telefoonnummer: 
E-mail:
Geboortedatum
Polisnummer(s):

Nieuw adres: 
Postcode/Woonplaats 
Telefoonnummer: 
E-mail:
Met ingang van:

 Gescheiden
Eventuele nieuwe naam:

Getrouwd




