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A�ossen op je hypotheek in 2020? Laat je
goed adviseren!

Overweeg j� om binnenkort een deel van jouw hypotheek af te lossen? B�voorbeeld
met een eindejaarsbonus, een schenking, een erfenis of spaargeld? Laat je dan eerst
goed adviseren!

Vorig jaar is de campagne A�ossingsbl� van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) van start
gegaan. Dit najaar z�n ook de verzekeraars aangehaakt. Het doel van deze campagne is om
consumenten met een a�ossingsvr�e hypotheek in actie te laten komen. B�voorbeeld door deze
(deels) af te lossen.

Drie mogel�ke probleemsituaties
Dit is soms terecht, maar dat hoeft lang niet alt�d het geval te z�n. Er z�n drie situaties waarin een
a�ossingsvr�e hypotheek tot problemen kan leiden:

De hypotheek loopt over enkele jaren af .
Je mag binnenkort geen hypotheekrente meer aftrekken .
Je gaat b�na met pensioen.

Zeker als meerdere van deze situaties zich tegel�kert�d voordoen, bestaat de kans dat je in de
problemen komt. Dat zie je terug in recente nieuwsberichten over met name oudere mensen die
hierdoor misschien gedwongen worden om hun huis te verkopen.

Nadelig
Maar let op: a�ossen kan ook nadelig uitpakken. Want als je al je spaargeld in stenen stopt, loop je
het risico dat je een �nanciële tegenslag niet meer kunt opvangen. Of geen potje meer hebt om je
inkomen mee aan te vullen als je minder geld kr�gt omdat je met pensioen gaat of vanwege
werkloosheid.

Oproep is geen advies
Daarom is het belangr�k om goed advies in te winnen. Alleen een oproep om af te lossen is geen
advies. Wil je toch gehoor geven aan zo’n oproep? Vraag dan alt�d een schriftel�ke bevestiging aan
jouw hypotheekverstrekker. Mocht later bl�ken dat a�ossen onverstandig was, dan kun je bew�zen
dat je het op advies hebt gedaan en sta je juridisch sterker.

Meer weten?
Heb je een vraag over dit bericht of
meer weten over �nancieel advies?
dan gerust contact met me op.
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Verder k�ken dan alleen de hypotheek
Maar zelfs als je zo’n bevestiging hebt, bl�ft het verstandig om daarnaast gedegen advies in te
winnen. Een goede adviseur k�kt namel�k verder dan alleen de hypotheek. Die brengt jouw �nanciën
van nu én de toekomst in kaart . Wil je daar meer over weten? Neem dan eens contact met me op. Ik
help je graag b� het vinden van de beste oplossing voor jouw situatie.

LevenWonen.nl is een initiatief van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur.


