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Moet ik m�n hypotheek oversluiten?

Betaal j� voor je hypotheek een rente die veel hoger is dan de huidige hypotheekrente?
Dan kan het interessant z�n om je hypotheek over te sluiten.

De hypotheekrente is al een t�dje b�zonder laag. Veel huiseigenaren die hun hypotheek nog niet
hebben overgesloten, vragen zich af of ze dit alsnog moeten doen om zo hun maandlasten te
verlagen.

Belangr�ke vragen
Het antwoord op die vraag verschilt van woningbezitter tot woningbezitter. Als je jouw hypotheek
oversluit voordat de rentevaste periode a�oopt, moet je namel�k een boete betalen aan de bank. Die
loopt dan immers rente mis en verlangt daarvoor een vergoeding. Soms z�n die kosten zo hoog, dat
oversluiten niet interessant is.

De belangr�kste vragen b� het oversluiten van een hypotheek z�n:

Oversluiten en boeterente
Ondanks de boeterente die je moet betalen, kan oversluiten toch interessant z�n. Als je aanzienl�k
lagere maandlasten hebt en de boeterente b�voorbeeld binnen twee jaar terugverdient, dan ga je
daarna besparen. De boeterente mag je trouwens eenmalig aftrekken b� je aangifte
inkomstenbelasting. De �scus betaalt die dus voor een deel mee!

Meer weten?
Heb je een vraag over dit bericht of
meer weten over �nancieel advies?
dan gerust contact met me op.

R. Rietbergen
RBG Assurantiën BV
Colonnade 52
2134AJ HOOFDDORP

 0252-681460

Erkend Financieel Advi
R. Rietbergen is een Erkend Financ
Adviseur. Dit biedt extra zekerheid.

Hoeveel lager worden jouw maandlasten na oversluiten?

Hoeveel boeterente moet je betalen?

Hoeveel b�komende kosten z�n er (advies, taxatie, notaris)?

Hoelang duurt het voordat je de investering hebt terugverdiend?

Oversluiten of rentemiddeling?
Wil of kun je de boeterente niet betalen, maar wil je wel lagere maandlasten? Misschien is
rentemiddeling dan iets voor jou. Het grote voordeel van rentemiddeling is dat je maandlasten
direct omlaag gaan, zónder dat je in één keer alle boeterente hoeft te betalen. Steeds meer
banken bieden de mogel�kheid tot rentemiddeling aan.

Hypotheek oversluiten en hypotheekrenteaftrek

Stuur m� een mail

Specialist in de woning�nancie

K�kt verder dan jouw hypothee

Bewezen deskundig

Alt�d up-to-date

Integer en persoonl�k

Creëert overzicht en inzicht

Houdt zich aan de beroepscode
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LevenWonen.nl is een initiatief van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur.

Je hypotheek oversluiten kan b� jouw huidige geldverstrekker, maar ook b� een andere bank. Heb je
geen lineaire- of annuïteitenhypotheek, maar is deze wel afgesloten vóór 1 januari 2013? Dan houd
je recht op hypotheekrenteaftrek, ook als je jouw hypotheek oversluit. Of dat nu b� je eigen bank is of
b� een andere.

Loopt jouw rentevaste periode binnenkort af? Dan kr�g je automatisch een nieuw voorstel van je
bank. Neem dit niet zomaar aan! Informeer ook eens b� andere geldverstrekkers.

Beste oplossing
Wil j� weten of het interessant is om je hypotheek over te sluiten? Neem dan contact met me op. Ik
help je graag b� het doorrekenen en adviseer je over de beste oplossing voor jouw situatie.


