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Kies de hypotheek 
die bij u past 



Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat 
bij u past . Daarom werkt Nationale-Nederlanden 
met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die 
hebben de kennis en de mogelijkheden u een goed 
advies te geven. Uw adviseur helpt u uw huidige en 
toekomstige risico’s in te schatten en uw financiële 
situatie in kaart te brengen. Deze persoonlijke 
benadering maakt advies op maat mogelijk.  
Een prettig gevoel!

Persoonlijk advies

Juni 2007



3 U zoekt een nieuw huis, u gaat  
verhuizen of u wilt lagere maand- 
lasten 
Een verandering in uw persoonlijke situatie kan grote  

gevolgen hebben voor uw financiële wensen en moge- 

lijkheden. Nationale-Nederlanden biedt oplossingen die  

aansluiten bij uw persoonlijke behoefte.

15 Kies de hypotheek die bij u past
De keuze voor een hypotheekvorm is afhankelijk van uw  

persoonlijke situatie. Bent u bereid enig risico te lopen,  

of gaat u voor zekerheid? Wat u ook kiest: Nationale- 

Nederlanden heeft een hypotheek die bij u past.
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Inhoud



Een hypotheek die 
goed aansluit  
op uw persoonlijke 
situatie 



Een verandering in uw persoonlijke situatie kan  
grote gevolgen hebben voor uw financiële wensen 
en mogelijkheden. Nationale-Nederlanden biedt 
oplossingen die aansluiten bij uw persoonlijke 
behoefte.

4 U zoekt een huis
U zoekt een huis, en wilt weten wat uw maximale beste-

dingsruimte is. Of u heeft al een nieuw huis gevonden en  

wil deze aankoop financieren. Nationale-Nederlanden kan  

u hierbij helpen.

6  Kiezen voor een scherp tarief
De keuze uit bijna alle hypotheekvormen tegen een scherp 

tarief? Dat kan als u kiest voor de Basisvariant

8 U wilt lagere maandlasten 
U wilt lagere maandlasten? Vaak is dat mogelijk.  

Nationale-Nederlanden biedt diverse oplossingen om uw 

maandelijkse hypotheeklasten te verminderen. 

10 U zoekt een hypotheek die  
rekening houdt met uw wensen,  
nu én later 
Een hypotheek gaat u aan voor een langere periode.  

Maar tijdens de looptijd kan er veel gebeuren. Daarom wilt  

u een hypotheek die rekening houdt met uw huidige én  

uw toekomstige situatie. 

U zoekt een nieuw huis,  
u gaat verhuizen of u  
wilt lagere maandlasten
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Bepaal uw bestedingsruimte 
De maximale hoogte van uw hypotheek is onder meer afhankelijk van uw inkomen 

en de waarde van de woning. Uw adviseur kan uw maximale bestedingsruimte  

berekenen. Samen met hem bepaalt u welk hypotheekbedrag verantwoord is.  

De hoogte van dat bedrag hangt ook samen met een eventueel tweede inkomen.

Overbrugging 
Stel, u verhuist van uw huidige koopwoning naar een andere koopwoning.  

Waarschijnlijk wilt u dan de overwaarde van uw huidige woning verwerken in  

de nieuwe lening. De overwaarde is pas beschikbaar bij de overdracht, terwijl u  

voor uw nieuwe huis vaak al eerder geld nodig heeft. Dit hoeft geen probleem te  

zijn, want bij het aanvragen van een hypotheek van Nationale-Nederlanden  

kunt u tijdelijk een overbruggingskrediet afsluiten. Het overbruggingskrediet  

lost u af zodra uw oude huis is verkocht. 

U zoekt een huis

• Bepaal uw bestedingsruimte met uw adviseur  

• Een gunstig overbruggingskrediet 

• Bankgarantie via Nationale-Nederlanden

 

U zoekt een huis, en wilt weten wat uw 
maximale bestedingsruimte is. Of u heeft al 
een nieuw huis gevonden en wil deze aan-
koop financieren. Nationale-Nederlanden 
kan u hierbij helpen.

Tip

Denk ook aan het verzekeren van uw huis 

Met een inboedel- en woonhuisverzekering biedt Nationale-Nederlanden een zeer complete 

dekking voor uw huis. U verzekert vrijwel alle denkbare schade aan uw huis en inboedel in één 

pakket. U haalt dus zekerheid in huis die bovendien betaalbaar is. Binnen dit pakket kunt u ook 

een Auto-, doorlopende Reis- of een Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.  

Bent u geïnteresseerd? Vraag uw adviseur om meer informatie of kijk op nn.nl.

Tip

Renteaftrek ‘overwaarde’ beperkt

Wilt u een ander (duurder) huis kopen? Dan 

krijgt u te maken met een beperking van de 

hypotheek-renteaftrek over de overwaarde 

van uw oude huis. De overwaarde is de 

opbrengst van uw oude huis verminderd 

met de restschuld van de oude hypotheek 

en de verkoopkosten. Stel: u maakt over de 

verkoop van uw oude huis € 100.000 

‘winst’. De overheid gaat ervan uit dat u 

deze overwaarde gebruikt om de hypotheek 

van uw nieuwe huis te verlagen. Daarom 

zou u dat bedrag (ervan uitgaande dat uw 

nieuwe huis duurder is) niet hoeven bij te 

lenen. Als u dat toch doet, is de rente over  

dat bedrag niet meer aftrekbaar in box 1. 

Toch kan het nog steeds interessant zijn een 

hypotheek te nemen voor het gehele 

aankoopbedrag van uw nieuwe huis, ook al 

is het deel van de overwaarde niet meer 

aftrekbaar in box 1. Vraag uw adviseur om 

een deskundig en persoonlijk advies. 
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Een bankgarantie via Nationale-Nederlanden 
Koopt u een bestaand huis, dan wordt in de koopakte meestal een waarborg- 

som overeengekomen. Dit bedrag moet u storten bij de notaris binnen een  

bepaalde periode na het sluiten van de koopovereenkomst. Zodra de eigen- 

domsoverdracht plaatsvindt, wordt de waarborgsom in mindering gebracht op  

de te betalen koopprijs. Mocht u alsnog afzien van de koop van het huis, dan 

ontvangt de verkoper dit bedrag -onder bepaalde voorwaarden- als boete. Zo  

heeft de verkopende partij meer zekerheid dat u als koper uw verplichtingen 

nakomt. Als u geen geld beschikbaar heeft voor deze waarborgsom, kunt u bij  

Nationale-Nederlanden een bankgarantie aanvragen. Nationale-Nederlanden  

biedt deze service alleen voor mensen die ook hun hypotheek bij Nationale- 

Nederlanden gaan afsluiten. 
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Tip

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 

NHG is een landelijke regeling om het eigen woningbezit te bevorderen. Bij het afsluiten van  

een hypotheek kunt u NHG aanvragen. Bij een lening met deze garantie staat het Waarborgfonds  

Eigen Woningen er borg voor dat de lening aan Nationale-Nederlanden wordt terugbetaald.  

Als u door onvoorziene omstandigheden de hypotheeklasten niet meer kunt betalen en uw  

woning levert bij gedwongen verkoop onvoldoende op om de lening terug te betalen, dan  

vergoedt het Waarborgfonds het tekort aan Nationale-Nederlanden. Het Waarborgfonds kan  

dit bedrag vervolgens op u verhalen. Bij een lening met NHG is het risico voor Nationale- 

Nederlanden lager. Daardoor kunnen wij u een lagere hypotheekrente aanbieden. U kunt NHG  

onder bepaalde voorwaarden bij alle hypotheekvormen aanvragen.



Een hypotheek tegen een zeer scherp tarief
De Basisvariant biedt u bijna alle mogelijke hypotheekvormen 

tegen een gereduceerd tarief.

De Basisvariant is een nieuw zeer scherp hypothekentarief. 

De Basisvariant kan worden gesloten met de meeste hypo-

theekvormen zoals de Fondsenhypotheek of de Startershypo-

theek. Het voordeel kan, in de eerste rentevastperiode, 

oplopen tot 0,3% (en 0,1% voor de rest van de looptijd) ten 

opzichte van het reguliere rentetarief. 

Kenmerken van de Basisvariant

• U sluit alle hypotheekvormen als Basisvariant, met 

uitzondering van de Flexibel Lenen Hypotheek, het 

overbruggingskrediet en leningdelen met Instaprente

• De rente vermeld in de offerte is de rente die u krijgt 

bij het passeren. U kunt geen gebruik maken van 

dalrente. Hebt u de offerte geaccepteerd en u annu-

leert deze alsnog dan brengen wij u annuleringskosten 

in rekening. Deze bedragen maximaal 1% van de 

hoofdsom. Wilt u deze voorwaarden laten vervallen 

dan kan dat tegen een vergoeding (rente opslag) van 

0,2% bovenop het basisvariant rentetarief.

• Bij aflossen bij verkoop van de woning wordt een 

vergoeding wegens vervroegde aflossing berekend 

over het aflossingsbedrag. Deze is gelijk aan de 

contante waarde van het verschil tussen leningsrente 

en marktrente met een minimum van vier maanden 

rente en een maximum van drie procent van het af te 

lossen bedrag.

Kiezen voor een scherp tarief!

• Tot 0,3% rentevoordeel 

• Zelf kiezen uit twee product opties 

• Keuze uit vriijwel alle hypotheekvormen 

De keuze uit bijna alle hypotheekvormen 
tegen een scherp tarief? Dat kan als u kiest 
voor de Basisvariant.

 Wilt u deze voorwaarde laten vervallen dan kan dat 

tegen een vergoeding (rente opslag) van 0,1% bovenop 

het basisvariant rentetarief. U kunt elke rentevastpe-

riode beslissen of u wel of niet gebruik wilt maken van 

deze optie. Uw adviseur kan in uw geval berekenen 

wat dit voor u inhoudt.

De Basisvariant kan gesloten worden met de meeste hypo-

theekvormen, uitgezonderd de Flexibel Lenen Hypotheek, het 

overbruggingskrediet of de instaprente. Als u kiest voor de 

Basisvariant kunt u zelf besluiten of u wel of geen product-

opties ‘bijkoopt’, zoals die hierboven onder ‘Kenmerken van 

de Basisvariant’ beschreven staan. 

De offerterente is tevens de rente die u krijgt bij het passeren 

van de hypotheek.  

U kunt geen gebruik maken van dalrente. Ook geldt dat u een 

vergoeding van maximaal 1% van de hoofdsom moet betalen 

bij het niet laten doorgaan van een geaccepteerde offerte. 

Deze vergoeding wordt niet berekend als er sprake is van 

ontbinding of nietigverklaring van de koopovereenkomst of 

overlijden van de geldnemer. 

 Wilt u toch gebruikmaken van dalrente? Dan kan dat tegen 

een vergoeding van 0,2% bovenop het Basisvariant rente-

tarief.

Verkoopt u uw huis en wilt u vervroegd aflossen dan wordt 

hiervoor een vergoeding berekend. Deze is gelijk aan de 

contante waarde van het renteverschil tussen leningsrente en 

marktrente met een minimum van vier maanden rente en een 

maximum van drie procent van het af te lossen bedrag.
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Hoofdsom *  € 200.000,00 

Looptijd (jaren) 30 

Rentevaste periode (jaren) 10 

Effectieve rente op jaarbasis 1e rentevaste periode ** 5,4% 

Effectieve rente op jaarbasis na 1e rentevaste periode *** 5,7% 

Maandlasten na 1e rentevaste periode **** € 950,-

Totale prijs van het krediet ***** € 542.000,-

 

Deze vergoeding wordt niet berekend als de marktrente 

hoger is dan de hypotheekrente of de hypotheek binnen 6 

maanden wordt meegenomen naar een ander huis op basis 

van de meeneemregeling van Nationale-Nederlanden. De 

volledige informatie over de meeleenregeling vindt u op 

pagina 11, bij “Een ander huis”. Wilt u gebruikmaken van de 

mogelijkheid boetevrij af te lossen bij verkoop? Dan kan dat 

tegen een vergoeding van 0,1% bovenop het basisvariant 

rentetarief.

Het Basisvariant rentetarief geldt alleen voor de eerste 

rentevastperiode, daarna treedt het reguliere rentetarief in 

werking. U krijgt dan een korting van 0,1%, tenzij u ervoor 

kiest boetevrij te kunnen aflossen bij verkoop. Dan vervalt 

deze korting.

Een hypotheek afsluiten is een belangrijke financiële beslis-

sing. Het is dan goed om stil te staan bij een aantal belang-

rijke risico’s die wij voor u op een rij hebben gezet achterin 

deze brochure. 

Rekenvoorbeeld 

Toelichting kredietgegevens 

Onderstaand vindt u een voorbeeld met relevante kredietgegevens voor hypotheken met Basisvariant. 

* Dit voorbeeld betreft een niet doorlopend krediet op basis van hypothecaire dekking.

Uitgangspunt is een aflossingsvrije hypotheek waarvoor u de rente 10 jaar vast zet. Bij de hypotheek is uitgegaan van een 

verstrekking van 90% van de executiewaarde. 

** Het hier genoemde percentage is de effectieve rente op jaarbasis behorend bij het nominale Basisvariant rente percentage 

(5,15%), en geldt voor de eerste rentevaste periode. Het genoemde percentage is gebaseerd op de situatie waarin wordt geko-

zen voor de gehele Basisvariant, zonder opslagen. De effectieve rente op jaarbasis is inclusief alle kosten van het krediet zoals 

de afsluitprovisie. Tarief gebaseerd op geldend venstertarief (5,45%) op 1 mei 2007. Rentewijzigingen voorbehouden. 

*** De effectieve rente op jaarbasis geldend na de eerste rentevaste periode voor de lening uit dit voorbeeld. Tarief gebaseerd 

op geldend verlengingstarief op 1 mei 2007. Hierbij is de korting van 0,1% voor de optie “boete bij verhuizen” niet opgenomen. 

Rentewijzigingen voorbehouden.  

**** Betreft de maandlast gebaseerd op het tarief na afloop van de eerste rentevaste periode. (dit is op basis van de huidige 

rentetarieven).  

***** Dit betreft de totale prijs van de hypotheek inclusief de hoofdsom en afsluitprovisie van 1% over de gehele looptijd van 

30 jaar. Deze theoretische uitkomst is gebaseerd op de huidige rentetarieven gedurende de gehele looptijd. De werkelijke 

totale prijs van de hypotheek kan hier derhalve van afwijken. Afhankelijk van de gekozen hypotheekvorm is het mogelijk dat 

u, om in aanmerking te komen voor de aangeboden hoofdsom, een kapitaalverzekering en/of overlijdensrisicoverzekering of 

storting te doen in beleggingsfondsen af dient te sluiten.
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U wilt lagere maandlasten 

• Slim combineren kan u per jaar honderden euro’s schelen 

• Uw hypotheek oversluiten 

• Maak gebruik van uw eigen geld

U wilt lagere maandlasten? Vaak is dat  
mogelijk. Nationale-Nederlanden biedt  
diverse oplossingen om uw maandelijkse 
hypotheeklasten te verminderen. 

Combineer verschillende rentevastperiodes 
U kunt uw hypotheek opsplitsen in verschillende leningdelen met verschillende 

rentevastperiodes. Voor ieder deel kunt u een aparte rentevastperiode met  

bijbehorend rentepercentage kiezen. Zo kunt u binnen één hypotheek een korte  

met een lange rentevastperiode combineren. Slim combineren kan soms wel 

honderden euro’s per jaar schelen! 

Kenmerken verschillende rentevastperiodes

• U bespaart op de maandelijkse rentelasten 

 Leningdelen met een kortere rentevastperiode hebben meestal een lager  

rentetarief. Door te kiezen voor verschillende leningdelen met verschillende 

rentevastperiodes kunt u een korte rentevastperiode (lager tarief) combineren 

met een langere rentevastperiode (hoger tarief maar over een langere periode 

zekerheid over de rentelasten).

• U verkleint het renterisico van uw hypotheek

 Bij renteherziening aan het einde van de rentevastperiode kan de rente hoger 

uitvallen dan uw huidige rente. Omdat de nieuwe rente alleen geldt voor een  

deel van uw hypotheek en niet voor de gehele lening, verkleint u het risico van 

renteverhoging. 

Uw hypotheek oversluiten
Uw hypotheek heeft u een aantal jaren geleden afgesloten tegen een bepaalde 

rente, maar misschien kan het voordeliger. Als u uw hypotheek oversluit,  

verlaagt u wellicht uw maandlasten. Let op: aan het oversluiten van uw hypo- 

theek kunnen kosten verbonden zijn. Vraag uw adviseur om een deskundig en 

persoonlijk advies.
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Maak gebruik van uw eigen geld 
Heeft u eigen geld? Dan kunt u dit op vier manieren gebruiken om uw maande- 

lijkse lasten te verlagen. 

1. Verlaging van de hypotheeksom 

U betaalt een deel van de aankoop van uw huis of de verbouwing met uw eigen  

geld. 

2. Extra storting of een premiedepot bij een levensverzekering

De maandelijkse lasten voor uw hypotheek bestaan meestal uit rente en  

aflossing. Als u eigen vermogen heeft, kunt u bij aanvang van de hypotheek  

eenmalig een bedrag storten om de maandelijkse aflossingsverplichting te  

verlagen of zelfs tot vrijwel nihil terug te brengen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen  

door extra premie te storten in een levensverzekering die aan de hypotheek  

verbonden is. Afhankelijk van het eindkapitaal dat u wenst te bereiken, kunt u  

de maandelijkse inleg aanpassen. Maar u kunt ook kiezen voor een premiedepot.  

Uit dit depot worden de maandelijkse premies geheel of gedeeltelijk onttrokken.  

De periode waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de grootte van het depot.  

U hoeft de premie-betaling dan niet (helemaal) maandelijks van uw inkomen  

te betalen, en dat scheelt weer in de lasten. 

Dit is mogelijk bij de volgende hypotheekvormen: 

• Levenhypotheek

• Optimaal SpaarHypotheek

• Spaarhypotheek

3. Via een eenmalige aanvangsstorting bij de fondsenhypotheek 

De maandelijkse lasten voor uw hypotheek bestaan meestal uit rente en aflossing.  

Als u over eigen geld beschikt en kiest voor de fondsenhypotheek kunt u bij  

aanvang van de hypotheek een eenmalige storting doen in een beleggingsdepot. 

Afhankelijk van de hoogte van deze aanvangsstorting hoeft u dan geen of een  

lagere maandelijkse inleg te doen in het beleggingsdepot. Hierdoor dalen uw 

maandlasten.

4. Via een lastenverlichting 

Wilt u meer lenen tegen dezelfde lasten of uw maandelijkse lasten verlagen?  

Vaak is dat mogelijk. Normaal gesproken wordt het maximale leenbedrag  

vastgesteld op basis van uw inkomen. U kunt echter meer lenen, omdat we,  

naast uw inkomen, ook rekening kunnen houden met uw vermogen. Zo kunt u  

uit eigen middelen (bijvoorbeeld geld van een spaarrekening) geld in beleggings-

fondsen storten in een zogenaamd lastenverlichtingsdepot. Maandelijks wordt  

0,5% van de eerste storting onttrokken aan het depot. Met deze onttrekking  

betaalt u een deel van de verschuldigde kosten (bijvoorbeeld maandelijkse inleg  

in uw beleggingen of hypotheekrente). 

Goed om te weten

Als u gedurende de looptijd onvol-

doende rendement op het vermogen 

binnen het lastenverlichtingsdepot 

haalt, zult u alsnog de volledige 

hypotheeklast van uw vaste 

inkomen moeten betalen. Bent u 

geïnteresseerd in een lastenverlich-

tingsdepot, ga dan naar uw adviseur 

voor meer informatie en een 

uitgebreid advies.  
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Het gemak van een hogere inschrijving 
Nationale-Nederlanden biedt u de mogelijkheid een hogere hypotheeksom in de 

hypotheekakte op te laten nemen dan het daadwerkelijk geleende bedrag. Dat 

noemen we het gemak van een hogere inschrijving. Bijvoorbeeld voor een eventuele 

verbouwing in de toekomst. Natuurlijk hoeft u pas rente over deze verhoging te 

betalen vanaf het moment dat u het bedrag opneemt. Het voordeel van de hogere 

inschrijving: bij de opname van het hogere hypotheekbedrag hoeft u geen notaris-

kosten te betalen!

Verbouwen of extra geld nodig? Benut uw overwaarde 
Met een eigen huis bouwt u in feite vermogen op. De waarde van uw woning kan in 

de loop van de tijd toenemen, en uw nettoschuld kan afnemen door eventuele 

aflossing of vermogensopbouw. Bij bijvoorbeeld een spaarhypotheek door opbouw 

van een kapitaal in de verzekering, of bij een fondsenhypotheek door groei van 

belegd vermogen. Er is dan sprake van overwaarde. Deze kunt u benutten door uw 

hypotheek te verhogen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw verbouwing financieren. De 

maximale hoogte c.q. verhoging van uw hypotheek is natuurlijk ook afhankelijk van 

uw inkomen. Samen met uw adviseur kunt u uw maximale bestedingsruimte 

bepalen. Uw adviseur kan voor u uitrekenen welk hypotheekbedrag mogelijk en 

verantwoord is. De hoogte van dat bedrag hangt ook samen met een eventueel 

tweede inkomen. 

U zoekt een hypotheek die rekening 
houdt met uw wensen, nu én later   

• Het gemak van een hogere inschrijving  

• Verbouwen of extra geld nodig? Benut uw overwaarde  

• Boetevrij aflossen  

• Geen zorgen bij een verhuizing  

• Financiële zekerheid voor uw nabestaande(n) 

• Flexibel lenen hypotheek

Een hypotheek gaat u aan voor een langere 
periode. Maar tijdens de looptijd kan er veel 
gebeuren. Daarom wilt u een hypotheek die 
rekening houdt met uw huidige, én met uw 
toekomstige situatie. 

Goed om te weten

Aan een hogere inschrijving bij 

aanvang van de lening zijn wel 

hogere kosten verbonden in 

verband met de hypothecaire 

inschrijving. Daarnaast is de 

maximale verhoging van uw 

hypotheek afhankelijk van uw 

inkomen en de waarde van uw 

woning op het moment dat u de 

verhoging aanvraagt.
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Boetevrij aflossen 
Als u in een bepaalde periode over voldoende financiële ruimte beschikt, kunt u 

jaarlijks een bepaald deel van de hypotheek aflossen zonder dat u een vergoeding 

wegens vervroegde aflossing bent verschuldigd. Dit heet de boetevrije aflossing.  

Bij uitkering van een aan de hypotheek verbonden levensverzekering en bij overlij-

den van een schuldenaar mag het hele bedrag altijd boetevrij worden afgelost. Bij 

een lening met het Basisvariant tarief kan vaak niet boetevrij  worden afgelost bij 

verkoop van het huis. Of boetevrije aflossing in dat geval mogelijk is, hangt af van de 

opties die bij dit tarief zijn gekozen.

Een ander huis 
Bij een verhuizing kunt u uw hypotheek meenemen naar het nieuwe huis. Uw lening 

op het oude huis zet u dan in beginsel voor de resterende rentevastperiode voort op 

het nieuwe huis tegen de destijds vastgestelde rente. De risico op- en afslagen (NHG 

en top-opslag) worden echter opnieuw bepaald. Dit is aantrekkelijk als de rente op 

uw oude lening lager is dan de rente op het moment dat u verhuist. Verhuist u naar 

een duurder huis? Geen zorgen. Voor het gedeelte dat u tekortkomt kunt u een 

nieuwe of aanvullende hypotheek sluiten tegen de geldende marktrente. De hoogte 

van deze nieuwe hypotheek is natuurlijk ook afhankelijk van uw inkomen. Is de 

marktrente ten tijde van uw verhuizing lager dan uw oude rente, dan is het logischer 

te kiezen voor het aflossen van uw oude hypotheek en een nieuwe lening tegen de 

lagere marktrente af te sluiten. Indien u kiest voor het Basisvariant tarief kan dit 

anders zijn, afhankelijk van de keuze voor de verschillende opties. Zie de voorwaar-

den van de Basisvariant. Als u een levensverzekering heeft gekoppeld aan de 

hypotheek, kan deze doorlopen als u een nieuwe hypotheek sluit. Eventueel moet 

deze  worden aangepast aan de nieuwe hypotheek.  

Zorg voor uw nabestaande 
U kunt bij alle hypotheekvormen het overlijden van u en/of uw partner meeverzeke-

ren. Zeker als er na een overlijden nog maar één salaris binnenkomt, is het prettig als 

de hypotheeklasten lager of nihil zijn.

Flexibel lenen hypotheek 
Met een flexibel lenen hypotheek beschikt u over extra financiële armslag tegen 

aantrekkelijke rente. Omdat uw huis onderpand is bij het afsluiten van de flexibel 

lenen hypotheek profiteert u van de vaak lage hypotheekrente. Intussen kunt u 

gewoon vrij opnemen en aflossen wanneer u maar wilt. Zo krijgt u dus optimale 

financiële flexibiliteit tegen lage lasten. Opnemen en aflossen doet u wanneer het u 

uitkomt. U lost de lening in ieder geval af als u uw huis verkoopt. Maar eerder 

aflossen kan natuurlijk ook. U betaalt alleen rente over het door u opgenomen 

bedrag. Zolang u niets opneemt, betaalt u dus ook geen rente. Elk jaar wordt de 

rente van de flexibel lenen hypotheek opnieuw vastgesteld. U kunt de flexibel lenen 

hypotheek afsluiten bij de financiering van een nieuw te kopen huis, maar deze 

hypotheek is ook heel aantrekkelijk als u al een huis bezit. De flexibel lenen hypo-

theek is namelijk heel geschikt om de overwaarde van uw huis te benutten. Zo heeft 

u een flexibel krediet tot uw beschikking voor de verdere verbetering van uw huis.  

Tip

Sta ook even stil bij het risico van 

arbeidsongeschiktheid 

Kunt u door ziekte of ongeval niet meer 

werken, dan valt u meestal fors terug in 

inkomen. Met een Maandlasten Arbeidson-

geschiktheids-verzekering kunt u uw vaste 

maandlasten verzekeren, zoals de lasten van 

uw hypotheek (bijvoorbeeld premie en rente) 

en bijvoorbeeld uw energielasten. Toch een 

geruststellend idee, dat u deze lasten ook bij 

arbeidsongeschiktheid kunt doorbetalen 

zodat u in veel gevallen kunt blijven wonen 

zoals u gewend bent. Bent u geïnteresseerd 

in een Maandlasten Arbeidsongeschiktheids-

verzekering, vraag uw adviseur dan om meer 

informatie of kijk op nn.nl. 
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Goed om te weten

 

•  Als u de flexibel lenen hypotheek deels voor consump-

tieve doeleinden gebruikt, dan is de rente over dat deel 

niet aftrekbaar.

•  De rente staat voor één jaar vast. U heeft dus het risico 

van fluctuerende maandlasten.

•  Doordat u niet aflost, houdt u een restschuld. 

Tip

Aftrekbare hypotheekrente  

De hypotheekrente is aftrekbaar voor de 

inkomstenbelasting. Daardoor zijn uw 

nettolasten lager. Als u gedurende de 

looptijd niet aflost, is de fiscale aftrek 

maximaal. De rente is aftrekbaar gedurende 

een periode van maximaal 30 jaar. Er is 

sprake van aftrekbare hypotheekrente als 

deze rente betrekking heeft op een lening 

die is aangegaan voor aankoop, onderhoud 

of verbetering van uw eigen huis. Er wordt 

van u verwacht dat u dit kunt aantonen met 

nota’s. Is het geld deels voor consumptieve 

doeleinden gebruikt, dan is de  

rente over dat deel niet aftrekbaar.

U sluit de flexibel lenen hypotheek altijd in combinatie met één van de andere 

hypotheken van Nationale-Nederlanden. Kijk voor de  

andere hypotheken verderop in deze brochure.  

Kenmerken van de flexibel lenen hypotheek: 

• U betaalt een aantrekkelijke rente. 

• U kunt het geld besteden zoals u wilt.

• U benut op flexibele wijze de eventuele overwaarde 

 van uw huis.

• U beschikt over dezelfde flexibiliteit als bij een 

 doorlopend krediet.
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Dé hypotheek  
voor uw situatie  
en wensen 



De keuze voor een hypotheekvorm is afhankelijk  
van uw persoonlijke situatie. Bent u bereid enig  
risico te lopen, of gaat u voor zekerheid?  
Wat u ook kiest: Nationale-Nederlanden heeft een 
hypotheek die bij u past.

16 Starter op de woningmarkt 
Jong, net afgestudeerd en gelijk een eigen huis kopen.  

Kan dat? Wel met de Startershypotheek van  

Nationale-Nederlanden. 

18 Wel of niet aflossen? 
Bij de keuze van een hypotheekvorm is het belangrijk om  

te weten of u wilt aflossen of niet. Het antwoord op deze 

vraag hangt af van uw persoonlijke situatie.

19 Kiezen voor zekerheid  
Een huis is een van de grootste aankopen die u in uw leven 

zult doen. Geen wonder dat u precies wilt weten waaraan  

u toe bent. En niet alleen nu, maar ook over dertig jaar. 

Nationale-Nederlanden biedt u een aantal geschikte  

hypotheken. 

22 Zekerheid en toch meedelen in de 
winst van Nationale-Nederlanden
U wilt tijdens de looptijd van uw lening niets aflossen en  

bent ook bereid om hierbij wat risico te lopen. Kies dan  

voor een hypotheekvorm die u laat meedelen in de winst  

van Nationale-Nederlanden. 

24 Gaat u voor de kans op een hoger 
rendement?  
U wilt wel vermogen opbouwen maar bent bereid om hierbij 

(enig) risico te lopen met de kans op een hoger rendement? 

Ook in dat geval heeft Nationale-Nederlanden passende 

hypotheekvormen voor u.

30 Alle hypotheekvormen op een rij  
Voor iedereen is er een passende hypotheek. Nationale-

Nederlanden zet ze voor u op een rij.

Kies de hypotheek 
die bij u past 
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De maximale nettoschuld mag niet meer bedragen dan 125% 

van de executiewaarde; bruto mag de schuld 130% van de 

executiewaarde bedragen. Dit laatste wijkt af van het 

standaardbeleid van Nationale-Nederlanden. Dit betekent 

dat het meefinancieren van de eerste hoge storting in het 

aflossingsdepot mogelijk is, tot maximaal 5% van de executie-

waarde. 

Het is mogelijk om, conform het standaardbeleid van 

Nationale-Nederlanden, een afkoopsom voor een Maand-

lasten AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) mee te 

financieren tot maximaal 5% van de executiewaarde.  

Als zowel de eerste hoge storting als de afkoopsom voor  

een Maandlasten AOV worden meegefinancierd, geldt dat  

de brutoschuld maximaal 133% van de executiewaarde kan 

bedragen.

De verstrekking van de Startershypotheek is ruim. Er wordt 

geanticipeerd op een toekomstige inkomstengroei.  

U kunt eventueel bij onvoorziene omstandigheden, zoals 

echtscheiding of verlies van  inkomen, maar ook bij voorziene 

veranderingen als parttime werken/ gezinsuitbreiding en/of 

loopbaanwisselingen niet meer aan de betalingseisen 

voldoen. 

U heeft de mogelijkheid om de storting in het aflosdepot mee 

te financieren en daarmee (deels) met geleend geld te 

beleggen. U kunt hiermee uw inleg verliezen of zelfs een 

schuld overhouden. 

Starter op de woningmarkt   

• 100 procent aflossingsvrije lening mogelijk   

• (Groot)ouders mogen schenken of medeschuldenaar zijn 

• Eerste vijf jaar geen vermogensopbouw

De basis van de startershypo-
theek is een hypothecaire geldle-
ning, die is bedoeld voor starters 
die hun eerste eigen woning wil-
len kopen.   

Voor de startershypotheek bestaat geen specifieke hypothe-

caire geldlening of aflossingsvariant. De fondsenhypotheek 

(en eventueel een aflossingsvrij leningdeel) vormt de basis.

Een beschrijving van de fondsenhypotheek vindt u verderop in 

deze brochure.

Kenmerken van de startershypotheek:

• Meefinanciering van de eerste hoge storting tot 5% 

van de executiewaarde is mogelijk.

• 100% van de executiewaarde aflossingsvrij is mogelijk.

• Aandacht voor mogelijkheden (groot)ouders: schen-

ken, lenen, medeschuldenaar.

• Aangepaste acceptatievoorwaarden: afgestudeerd 

mbo/hbo/wo op moment van passeren, aanvraag 

binnen acht jaar na afstuderen, jonger dan 35 jaar (ook 

voor partner), eerste koophuis (ook voor partner).

• De eerste vijf jaar hoeft geen vermogensopbouw 

plaats te vinden.

• U beslist zelf in welke ING-beleggingsfondsen u belegt,  

en u profiteert van de resultaten die ING als  

belegger realiseert. 

• U kunt makkelijk switchen tussen de verschillende  

beleggingsfondsen.

• U profiteert maximaal van de renteaftrek doordat u  

tijdens de looptijd niet aflost.
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LET OP!
Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Ook bij de 

fondsenhypotheek (die de basis vormt van de starters-

hypotheek) loopt u een beleggingsrisico. De opbrengst 

van de belegging kan onvoldoende zijn om de geldlening 

aan het einde van de looptijd helemaal af te lossen.  

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het 

verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor 

de toekomst. Indien u belegt met geleend geld kunt u de 

inleg verliezen en zelfs een schuld overhouden.

Financiële bijsluiter

Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld 

met informatie over het product, de kosten en de risico’s. 

Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt.  

U vindt de financiële bijsluiter op   

www.financielebijsluiter.info.

Indien u ervoor kiest (maximaal) de eerste vijf jaar geen 

vermogensopbouw te doen dan zult u in de jaren daarna een 

hogere maandlast hebben.

Dit product heeft een lange beleggingshorizon gelijk aan de 

looptijd van de lening. Bij tussentijdse beëindiging is het risico 

dat het gerealiseerde rendement afwijkt van het rekenrende-

ment groter. Hoe eerder u tussentijds beëindigt, hoe groter 

dit risico is. 

Een hypotheek afsluiten is een belangrijke financiële beslis-

sing. Het is dan goed om stil te staan bij een aantal belang-

rijke risico’s die wij voor u op een rij hebben gezet verderop in 

deze brochure.

Kies de hypotheek die bij u past 17Kijk ook op nn.nl



Lage maandlasten met de aflossingsvrije hypotheek
Met een aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen rente over 

de totale lening. Hierdoor heeft u lage maandlasten en 

profiteert u maximaal van de renteaftrek. Ook kunt u deze 

hypotheekvorm combineren met andere hypotheken van 

Nationale-Nederlanden. In principe lost u de lening pas af als 

u uw huis verkoopt of bij overlijden van de langstlevende 

schuldenaar. Het is verstandig om een overlijdensrisico-

verzekering te sluiten. In geval van vroegtijdig overlijden kan 

de lening geheel of gedeeltelijk worden afgelost met de 

uitkering van de verzekering. 

 

Kenmerken van de aflossingsvrije hypotheek:

• Omdat u alleen rente betaalt, heeft u lage maand-

lasten.

• U kunt de aflossingsvrije hypotheek combineren met 

andere hypotheken van Nationale-Nederlanden. 

• U profiteert maximaal van de renteaftrek doordat u 

tijdens de looptijd niet aflost.

Een hypotheek afsluiten is een belangrijke financiële beslis-

sing. Het is dan goed om stil te staan bij een aantal belang-

rijke risico’s die wij voor u op een rij hebben gezet achterin 

deze brochure.  

Wel of niet aflossen? 

• Kies voor lage maandlasten  

• Combineer verschillende hypotheekvormen 

• Maximaal profiteren van de renteaftrek

Bij de keuze van een hypotheekvorm is het 
belangrijk om te weten of u wilt aflossen  
of niet. Het antwoord op deze vraag hangt 
af van uw persoonlijke situatie. 

Aflossen of niet?

Deze vraag hangt af van uw persoonlijke situatie.  

Denk bijvoorbeeld aan uw leeftijd, vermogen, fiscale 

overwegingen en toekomstverwachtingen. Gedurende 

maximaal 30 jaar mag u onder voorwaarden uw hypotheek-

rente aftrekken van uw inkomen. Als uw hypotheek na  

30 jaar nog loopt, dan kunt u de rentekosten niet meer 

 fiscaal aftrekken en worden uw netto maandlasten hoger.

Ook kunt u meestal niet de gehele hypotheek aflossingsvrij 

afsluiten.

Goed om te weten

Omdat u niet aflost, houdt u een restschuld. Bij verkoop van 

uw woning kan blijken dat de woning minder opbrengt dan 

de hoofdsom van de hypotheek. Dit risico is vooral aanwezig 

in een markt waarin de prijzen van woningen dalen. Voorzo-

ver u de hypotheek niet uit de koopprijs kunt aflossen, zult u 

het verschil uit andere middelen moeten betalen.
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Kiezen voor zekerheid

• Gegarandeerd uw lening afgelost  

• Zekerheid voor nu en in de toekomst 

Een huis is een van de grootste 
aankopen die u in uw leven  
zult doen. Geen wonder dat u 
precies wilt weten waaraan u 
toe bent. En niet alleen nu, maar 
ook over dertig jaar. Nationale-
Nederlanden biedt u een aantal 
geschikte hypotheken. 

Precies weten waaraan u toe bent met een  
spaarhypotheek 
Met een spaarhypotheek weet u precies waaraan u toe  

bent, want uw lasten blijven gedurende de hele looptijd 

vrijwel gelijk. De spaarhypotheek is een combinatie van  

een lening en een levensverzekering. Tijdens de looptijd  

van de lening lost u niet af. Uw maandelijkse lasten  

bestaan uit rente over de lening en de premie voor de  

levensverzekering. Deze is opgebouwd uit een risicodeel  

en een spaardeel. Met het risicodeel lost u de lening bij 

overlijden volledig af, terwijl u met het spaardeel een  

kapitaal opbouwt voor de aflossing op de einddatum.  

Over het spaardeel van de levensverzekering wordt een rente 

vergoed die gelijk is aan de hypotheekrente. Het verzekerd 

kapitaal op de einddatum is inclusief de hiervoor genoemde 

rentevergoeding over het spaardeel van de levensverzekering.  

De premie is lager naarmate de rente hoger is en omgekeerd. 

(Als de rente hoog is, hoeft u namelijk minder premie in te 

brengen om het benodigde eindkapitaal bij elkaar te sparen). 

Rente en premie houden elkaar dus min of meer in evenwicht. 

Ook kunt u bij stijging van de rente de hogere rente opvoeren 

als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Uw netto 

hypotheeklasten blijven dus redelijk constant. De premie is zo 

vastgesteld dat de uitkering op de einddatum gelijk is aan de 

hoogte van de lening. Hiertoe wordt de premie ook tussen-

tijds aangepast. Met de uitkering lost u de lening in één keer 

af. Bovendien kunt u premievrijstelling en/of een uitkering  

bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren. 

Kenmerken van de spaarhypotheek: 

• Uw lasten blijven vrijwel constant.

• U profiteert maximaal van de renteaftrek doordat u 

 tijdens de looptijd niet aflost.

• Op de einddatum wordt de lening geheel afgelost uit de 

verzekering.

Deze verzekeringsovereenkomst is een overeenkomst voor de 

lange termijn. Indien u deze verzekeringsovereenkomst 

voortijdig beëindigt gedurende de eerste jaren van de looptijd, 

kunt u beduidend minder ontvangen dan u aan premies 

ingelegd heeft.

Een hypotheek afsluiten is een belangrijke financiële beslis-

sing. Het is dan goed om stil te staan bij een aantal belang-

rijke risico’s die wij voor u op een rij hebben gezet achterin 

deze brochure.  

Financiële bijsluiter

Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld 

met informatie over het product, de kosten en de risico’s. 

Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt.  

U vindt de financiële bijsluiter op   

www.financielebijsluiter.info.
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Deze verzekeringsovereenkomst is een overeenkomst voor de 

lange termijn. Indien u deze verzekeringsovereenkomst 

voortijdig beëindigt gedurende de eerste jaren van de looptijd, 

kunt u beduidend minder ontvangen dan u aan premies 

ingelegd heeft. 

Een hypotheek afsluiten is een belangrijke financiële beslis-

sing. Het is dan goed om stil te staan bij een aantal belang-

rijke risico’s die wij voor u op een rij hebben gezet achterin 

deze brochure. 

Gegarandeerd uw lening afgelost met de Optimaal 
SpaarHypotheek
Bij een spaarhypotheek betaalt u rente over de lening en 

wordt over het spaardeel van de levensverzekering rente aan 

u vergoed. Bij een gewone spaarhypotheek wordt over het 

spaardeel van de levensverzekering een rente vergoed die 

gelijk is aan de hypotheekrente. Bij de Optimaal Spaar- 

Hypotheek kunt u voor de lening en verzekering verschillende 

rentevaste perioden kiezen. 

Goed om te weten

•   Bij verkoop van de woning wordt er geen mutatiever-

goeding voor afkoop van de Optimaal Spaarverzeke-

ring in rekening gebracht. Bij afkoop in andere gevallen 

of bij een andere wijziging kan deze mutatievergoe-

ding wel in rekening worden gebracht. Vraag uw 

adviseur naar de voorwaarden. 

•   Na afloop van de gekozen rentevaste periode voor de 

lening wordt de rente opnieuw vastgesteld. Deze kan 

dus stijgen. Ook door herziening van de rente op de 

verzekering na afloop van de rentevaste periode voor 

de verzekering kunnen uw maandlasten wijzigen.  

U heeft dus het risico van fluctuerende maandlasten. 

Dat geeft de mogelijkheid over uw lening een lage rente te 

betalen en over het spaardeel van de verzekering een hoge 

rente te ontvangen. Voordeel van een hogere rentevergoeding 

op het spaardeel is dat u minder premie betaalt. Met een 

hogere rentevergoeding is immers minder premie nodig om 

het nodige kapitaal op te bouwen.

Bij een gewone spaarhypotheek houden rente en premie 

elkaar min of meer in evenwicht waardoor u vrijwel constante 

maandlasten heeft. Bij de Optimaal SpaarHypotheek gaat dat 

niet op. Door verschillende rentevaste perioden wijzigt uw 

rente en premie niet op hetzelfde moment. Een stijging van 

uw hypotheekrente betekent daarom niet tegelijkertijd een 

lagere premie. Deze blijft immers gelijk tot de datum van 

renteherziening van de verzekering. U dient zich bewust te zijn 

van de risico’s die samenhangen met het feit dat de rente van 

lening en verzekering op verschillende tijdstippen wordt 

aangepast. 

Daarnaast moet u rekening houden met het volgende.  

De Optimaal SpaarHypotheek is aantrekkelijk wanneer u een 

lage hypotheekrente betaalt en over het spaardeel van de 

verzekering een hoge rente ontvangt. Uitgangspunt is dat de 

rente voor korte rentevaste perioden lager is dan de rente voor 

lange rentevaste perioden. Het omgekeerde komt weinig voor 

maar is wel mogelijk. Een dergelijke omslag in de rentestruc-

tuur kan zich ook voordoen nadat u al een Optimaal Spaar-

Hypotheek heeft gesloten. Laat u dus goed adviseren. 

Kenmerken van de Optimaal SpaarHypotheek: 

•  U begint met relatief lage maandlasten door lage 

rente- en premielasten.

•  U ontvangt een gegarandeerde rente over uw gespaar-

de premies en de hypotheek wordt op einddatum 

afgelost uit de verzekering. 

• U profiteert maximaal van de renteaftrek doordat u 

tijdens de looptijd niet aflost.

Financiële bijsluiter

Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld 

met informatie over het product, de kosten en de risico’s. 

Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt.  

U vindt de financiële bijsluiter op   

www.financielebijsluiter.info.
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Iedere maand een vast bedrag betalen met de  
annuïteitenhypotheek
Met een annuïteitenhypotheek betaalt u iedere maand een 

vast bedrag. Het bedrag blijft tijdens de gekozen rentevaste-

periode hetzelfde, maar gedurende de looptijd verandert  

de onderlinge verhouding tussen rente en aflossing.  

U gaat dan steeds meer aflossing betalen en steeds minder 

rente (uitgaande van gelijkblijvende rente en gelijkblijvende 

belastingtarieven). Omdat daardoor ook de renteaftrek 

minder wordt, nemen de nettolasten in beginsel toe.  

Bij vroegtijdig overlijden kunt u de lening geheel of gedeelte-

lijk aflossen met behulp van een apart te sluiten overlijdens-

risicoverzekering. Hierbij kunt u premievrijstelling bij arbeids-

ongeschiktheid en/of een uitkering bij arbeidsongeschiktheid 

meeverzekeren. 

Kenmerken van de annuïteitenhypotheek:

• In het begin relatief lage nettolasten.

• Maandelijks dezelfde brutolasten tijdens de gekozen 

rentevastperiode.

Een hypotheek afsluiten is een belangrijke financiële beslis-

sing. Het is dan goed om stil te staan bij een aantal belangrijke 

risico’s die wij voor u op een rij hebben gezet achterin deze 

brochure. 

Een snel dalende schuld met de lineaire hypotheek
Met een lineaire hypotheek kiest u voor een hoge aflossing. 

Iedere maand lost u een vast bedrag af, waardoor uw 

hypotheekschuld maandelijks afneemt en de rentelasten 

geleidelijk lager worden. Wel heeft u minder fiscaal  

voordeel van de renteaftrek naarmate de schuldrest en het 

bijbehorende rentebedrag verminderen.

 

Kenmerken van de lineaire hypotheek :

• U lost maandelijks een relatief hoog bedrag af.

• U hebt lagere maandlasten aan het eind van de 

looptijd.

Een hypotheek afsluiten is een belangrijke financiële beslis-

sing. Het is dan goed om stil te staan bij een aantal belang-

rijke risico’s die wij voor u op een rij hebben gezet achterin 

deze brochure.
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Zekerheid en toch  
meedelen in de winst van  
Nationale-Nederlanden

• Meteen uw verzekeringen geregeld 

• Uw lening (gedeeltelijk) aflossen en delen in de winst   

 van Nationale-Nederlanden 

 

U wilt tijdens de looptijd van uw 
lening niet aflossen en bent ook 
bereid wat risico te lopen. 
Kies dan voor een hypotheek- 
vorm die u laat meedelen in de 
winst van Nationale- 
Nederlanden. 

Deel mee in de winst met de levenhypotheek 
Een levenhypotheek is een combinatie van een lening en  

een winstdelende levensverzekering. U profiteert dan mee 

van de bedrijfsresultaten van Nationale-Nederlanden. Tijdens 

de looptijd van de lening lost u niet af. Dit doet u in principe na 

afloop van de afgesproken looptijd, met de uitkering van de 

levensverzekering en de mogelijke extra opbrengst door 

winstdeling. Uw maandelijkse betaling bestaat uit rente over 

de totale lening en uit de premie voor de levensverzekering. 

Als u voor de einddatum van de verzekering zou overlijden, 

wordt de lening geheel of gedeeltelijk afgelost: het overlij-

densrisico wordt meeverzekerd. U kunt ook het overlijdens-

risico van uw partner meeverzekeren. De hoogte van de 

uitkering van een winstdelende levensverzekering staat van 

tevoren niet vast. Op de einddatum krijgt u in elk geval het 

verzekerde kapitaal uitgekeerd. Dit gebruikt u om de lening 

geheel of gedeeltelijk af te lossen. De hoogte van de extra 

opbrengst door winstdeling is afhankelijk van onze bedrijfs-

resultaten. Of aan het einde van de looptijd het volledige 

hypotheekbedrag beschikbaar is, hangt af van de omvang van 

het verzekerd kapitaal en de hoogte van de winstdeling die u 

uiteindelijk ontvangt. Mocht de uitkering uit de verzekering 

niet voldoende zijn dan kunt u het restant van de lening in 

bepaalde gevallen aflossingsvrij laten doorlopen. Als u meer 

zekerheid wilt over de aflossing op einddatum kunt u het 

verzekerd kapitaal daarop afstemmen. 

Kenmerken van de levenhypotheek: 

• U deelt mee in de winst van Nationale-Nederlanden.

• U profiteert maximaal van de renteaftrek doordat 

tijdens de looptijd niet wordt afgelost.

• U loopt het risico dat op de einddatum uw lening niet 

geheel wordt afgelost met de uitkering van de verze-

kering. U dient dan het restant op een andere manier 

af te lossen.
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Deze verzekeringsovereenkomst is een overeenkomst voor  

de lange termijn. Indien u deze verzekeringsovereenkomst 

voortijdig beëindigt gedurende de eerste jaren van de 

looptijd, kunt u beduidend minder ontvangen dan u aan 

premies ingelegd heeft.

Een hypotheek afsluiten is een belangrijke financiële beslis-

sing. Het is dan goed om stil te staan bij een aantal belang-

rijke risico’s die wij voor u op een rij hebben gezet achterin 

deze brochure.

Belastingvrijstelling van de uitkering  

De uitkering van de verzekering die is gekoppeld aan de hypotheek is 

vrijgesteld van belasting als de verzekering kan worden aangemerkt 

als een Kapitaalverzekering eigen woning. U hoeft dan dus geen 

vermogensrendementsheffing te betalen. Dit is mogelijk bij de spaar-

hypotheek, de Optimaal SpaarHypotheek, de levenhypotheek en de 

beleggingshypotheek van Nationale-Nederlanden. Hieraan wordt een 

aantal eisen gesteld.  Zo moet de uitkering bijvoorbeeld worden aan-

gewend voor de aflossing van uw hypothecaire schuld. Uw adviseur 

kan aangeven of uw verzekering voldoet aan de voorwaarden.  

LET OP!
Het bedrijfsresultaat van de maatschappij is van invloed  

op de hoogte van de winstdeling. De totale uitkering uit   

de levensverzekering kan dus hoger of lager uitvallen dan 

verwacht.

Financiële bijsluiter

Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld 

met informatie over het product, de kosten en de 

risico’s. Vraag er om en lees hem voordat u het product 

koopt. U vindt de financiële bijsluiter op  

www.financielebijsluiter.info.

Tip

De belastingwetgeving  

De belastingwetgeving is van grote invloed op uw financiële planning. 

Laat u dus altijd goed adviseren, ook bij wijzigingen tijdens de looptijd 

van uw hypotheek. Uw adviseur helpt u graag.
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Financiële bijsluiter

Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met 

informatie over het product, de kosten en de risico’s. 

Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt.  

U vindt de financiële bijsluiter op  

www.financielebijsluiter.info.

Rechtstreeks beleggen via de fondsenhypotheek 
Een fondsenhypotheek is een combinatie van een lening en 

een beleggingsrekening. Tijdens de looptijd van de lening  

lost u niet af. U lost pas gedeeltelijk of geheel af na afloop  

van de afgesproken looptijd, met het opgebouwde kapitaal  

in de beleggingsfondsen. U heeft een kans dat u na aflossing 

Gaat u voor de kans op een 
hoger rendement?  

• Bepaal uw eigen beleggingsrisico  

• Flexibiliteit in beleggen 

• Kans op een hoger rendement 

U wilt kans op een hoger rendement? In dat geval biedt 
Nationale-Nederlanden u diverse mogelijkheden. 
 Wij hebben een aantal hypotheekvormen, waarbij u 
kunt profiteren van de beleggingsresultaten van de  
ING-(fondsenhypotheek) en Nationale-Nederlanden  
beleggingsfondsen (beleggingshypotheek). 

Beleggen in combinatie met uw hypotheek  
Beleggen in combinatie met uw hypotheek kan op twee 

manieren. Zo kunt u beleggen via een levensverzekering (de 

beleggingshypotheek), maar u kunt ook rechtstreeks 

beleggen in beleggingsfondsen (de fondsenhypotheek).  

Voor beide varianten geldt dat u profiteert van de kans op  

een hoger rendement maar dat het rendement ook negatief 

kan zijn. 

van uw lening zelfs nog geld overhoudt. Maar het is ook 

mogelijk dat u aan het einde van de looptijd de hypotheek 

niet (volledig) met de opbrengst uit de fondsen kunt aflossen.

U stort eenmalig bij aanvang of per maand een vast bedrag 

op de beleggingsrekening. Met dit geld koopt u participaties 

in beleggingsfondsen. Aan de hand van uw persoonlijk 

beleggingsprofiel, dat bij aanvang van de lening wordt 

vastgesteld, kunt u zelf uw beleggingsportefeuille samenstel-

len uit de aangeboden ING-beleggingsfondsen. U kunt 

makkelijk switchen tussen de verschillende beleggingsfondsen.

De kosten van het switchen zijn 0,5% van het bedrag dat u 

overhevelt van het ene naar het andere fonds. Indien u 

switcht kan de samenstelling van uw beleggingen uit de pas 

lopen met uw beleggingsprofiel. Hierdoor kunt u meer risico 

lopen dan gewenst of uw beleggingsdoel niet halen. 

24



LET OP!
Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Ook bij de 

fondsenhypotheek loopt u een beleggingsrisico. De 

opbrengst van de belegging kan onvoldoende zijn om de 

geldlening aan het einde van de looptijd helemaal af te 

lossen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren.  

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie 

voor de toekomst. Indien u belegt met geleend geld kunt  

u de inleg verliezen en zelfs een schuld overhouden.

Dit product heeft een lange beleggingshorizon gelijk aan de 

looptijd van de lening. Bij tussentijdse beëindiging is het risico 

dat het gerealiseerde rendement afwijkt van het rekenrende-

ment groter. Hoe eerder u tussentijds beëindigt, hoe groter 

dit risico is. 

Een hypotheek afsluiten is een belangrijke financiële beslis-

sing. Het is dan goed om stil te staan bij een aantal belang-

rijke risico’s die wij voor u op een rij hebben gezet achterin 

deze brochure.  

Kenmerken van de fondsenhypotheek: 

• U beslist zelf in welke ING-beleggingsfondsen u belegt,  

en u profiteert van de resultaten die ING als belegger 

realiseert. 

• U kunt makkelijk switchen tussen de verschillende  

beleggingsfondsen.

• U profiteert maximaal van de renteaftrek doordat u  

tijdens de looptijd niet aflost.

Een uitgebreide beschrijving van de ING-beleggingsfondsen 

vindt u op nn.nl. De ING-beleggingsfondsen zijn in het bezit 

van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op 

grond van de Wet op het financieel toezicht.
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LET OP!
Wie geld belegt neemt een financieel risico. Ook bij deze 

levensverzekering c.q. spaarkasovereenkomst loopt u een

beleggingsrisico. Het bedrag dat wordt betaald, wordt niet 

volledig belegd, een deel gaat op aan kosten en verzeke-

ringspremies. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager 

uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleg-

gingsvorm risicovoller is. Rendementen die in het verleden 

zijn behaald garanderen niets voor de toekomst.  Als u 

belegt met geleend geld kunt u de inleg verliezen en zelfs 

een schuld overhouden.

Financiële bijsluiter

Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met 

informatie over het product, de kosten en de risico’s. 

Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt.  

U vindt de financiële bijsluiter op  

www.financielebijsluiter.info.

Beleggen via een beleggingsverzekering met de 
beleggingshypotheek
Een beleggingshypotheek is een combinatie van een lening en 

een beleggingsverzekering, die u laat meeprofiteren van de 

beleggingsresultaten van de beleggingsfondsen van Nationale-

Nederlanden. Tijdens de looptijd van de lening lost u niet af.  

U lost in principe pas gedeeltelijk of geheel af na afloop van de 

looptijd, met de uitkering van de beleggingsverzekering. 

U heeft een kans dat u na aflossing van uw lening zelfs nog 

geld overhoudt. Maar het is ook mogelijk dat u aan het einde 

van de looptijd de hypotheek niet (volledig) met de uitkering 

uit de levensverzekering kunt aflossen. In dat geval kunt u in 

bepaalde gevallen (een gedeelte van) het geleende bedrag 

aflossingsvrij laten doorlopen. Daarnaast kunt u de gehele 

lening laten staan en wachten tot u met de uitkering uit de 

levensverzekering toch de gehele lening kunt aflossen.  

Het risico bestaat dat de verzekering tijdens de looptijd van de 

verzekering vervalt door gebrek aan waarde als gevolg van 

tegenvallende beleggingsresultaten. Uw maandelijkse 

betaling bestaat uit rente over de totale lening en uit de 

premie voor de beleggingsverzekering. Uw premie wordt via 

uw levensverzekering belegd in de beleggingsfondsen van 

Nationale-Nederlanden, waarna periodiek verrekening 

plaatsvindt van kosten en overlijdensrisicopremie. Aan het 

sluiten van een beleggingsverzekering zijn kosten verbonden. 

Kenmerken van de beleggingshypotheek: 

• U profiteert van de beleggingsresultaten van 

Nationale-Nederlanden.

• U kunt zelf uw keuze van fondsen bepalen en wijzigen. 

• U profiteert maximaal van de renteaftrek doordat 

tijdens de looptijd niet wordt afgelost.

 

Deze kosten zijn van invloed op het deel van de door u 

betaalde premie dat in de fondsen wordt belegd. Uw premie 

wordt in principe belegd volgens dezelfde fondsverdeling als 

bij de voorgaande storting, tenzij u tijdig een andere verdeling 

aangeeft. U kunt altijd met de opgebouwde waarde in een 

beleggingsfonds switchen naar een ander fonds. Hierdoor 

kunt u invloed uitoefenen op het resultaat van uw beleggin-

gen. Hieraan zijn wel kosten verbonden: deze bedragen 

momenteel 0,5% van de om te zetten fondswaarde, vermeer-

derd met omzettingskosten per switch. Bij de eerste keer 

switchen in een verzekeringsjaar worden geen omzettings-

kosten in rekening gebracht. Indien u switcht kan de samen-

stelling van uw beleggingen uit de uit de pas lopen met uw 

beleggingsprofiel. Hierdoor kunt u meer risico lopen dan 

gewenst of uw beleggingsdoel niet halen.Ook kunt u fondsen 

combineren. Het risicodeel van de premie is voor de overlij-

densrisicoverzekering: als u voor de einddatum van de 

verzekering zou overlijden, wordt de lening geheel of gedeel-

telijk afgelost. 

Indien u switcht kan de samenstelling van uw beleggingen uit 

de pas lopen met uw beleggingsprofiel. Hierdoor kunt u meer 

risico lopen dan gewenst of uw beleggingsdoel niet halen. U 

kunt ook het overlijdensrisico van uw partner meeverzekeren. 

Deze verzekeringsovereenkomst is een overeenkomst voor de 

lange termijn. Indien u deze verzekeringsovereenkomst 

voortijdig beëindigt gedurende de eerste jaren van de looptijd, 

kunt u beduidend minder ontvangen dan u aan premies 

ingelegd heeft. 

Een hypotheek afsluiten is een belangrijke financiële beslis-

sing. Het is dan goed om stil te staan bij een aantal belang-

rijke risico’s die wij voor u op een rij hebben gezet achterin 

deze brochure.

Een uitgebreide beschrijving van de NN-beleggingsfondsen 

vindt u op nn.nl. De NN-beleggingsfondsen zijn in het bezit 

van een vergunning van de Autoriteit  Financiële Markten op 

grond van de Wet op het financieel toezicht.
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Een hypotheek afsluiten

Een hypotheek afsluiten is een belangrijke 
financiële beslissing. Het is dan goed om stil 
te staan bij een aantal belangrijke risico’s die 
wij voor u op een rij hebben gezet. 

De rente bij renteherziening
Bij een hypotheek kan na afloop van de rentevaste periode de 

rente, en daarmee de maandlast, wijzigen. Indien u kiest voor 

een korte rentevaste periode in uw lening, loopt u het risico 

dat binnen korte termijn uw maandlasten kunnen stijgen.  

Bij een lange rentevaste periode kan de rente hoger zijn, maar 

dan weet u wel dat uw rentelasten gedurende deze periode 

vaststaan. 

Daling van inkomsten
U loopt het risico dat u, tijdelijk of permanent, te maken 

krijgt met verminderde inkomsten door bijvoorbeeld werk-

loosheid, arbeidsongeschiktheid, pensionering, echtschei-

ding of overlijden van uw partner. Hierdoor is het mogelijk 

dat u uw hypotheeklasten niet meer kunt opbrengen. Ook als 

gevolg van gezinsuitbreiding of loopbaanwisseling kunnen 

uw inkomsten terugvallen. Bij het aangaan van uw hypo-

theek dient u daarom altijd stil te staan bij deze mogelijke 

toekomstige ontwikkelingen. Bepaalde risico’s kunt u 

beperken door het afsluiten van een verzekering (bijvoorbeeld 

een arbeidsongeschiktheidverzekering of een overlijdensrisi-

coverzekering).

De kans op een restschuld 
Als u voor het aflossen van uw hypotheek de verkoopop-

brengst van uw woning wilt gebruiken, dan moet u er 

rekening mee houden dat een restschuld kan ontstaan 

wanneer de waarde van uw huis is gedaald of onvoldoende is 

gestegen om uw hypotheek mee af te lossen. Dit risico is met 

name groot bij relatief hoge hypotheken. U kunt dit onder-

vangen door geen tophypotheek af te sluiten, dat wil zeggen 

dat u niet meer leent dan 100% van de executiewaarde van de 

woning. 

Ook kunt u aan het einde van de looptijd te maken krijgen 

met een restschuld als uw hypotheek (voor een belangrijk 

deel) aflossingsvrij is. Dit risico zou u kunnen beperken door 

naast uw maandelijkse rentebetalingen ook af te lossen óf 

vermogen op te bouwen Het kan verstandig zijn een kapitaal-

verzekering met overlijdensdekking af te sluiten voor mini-

maal het bedrag dat u leent boven de executiewaarde.

Voor leningen tot een bepaald bedrag kan de Stichting 

Waarborgfonds Eigen Woningen onder bepaalde voorwaar-

den Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verstrekken voor 

uw lening. Onder bepaalde voorwaarden kunt u dan in 

aanmerking komen voor kwijtschelding van de schuld die 

resteert na verkoop van de woning. Raadpleeg uw hypo-

theekadviseur voor de voorwaarden waaraan u moet voldoen 

om voor NHG in aanmerking te komen. 

Als u voor een hypotheekvorm kiest waarin u voor het 

aflossen van de hypotheek de waarde van een verzekerings-, 

spaar- en/of beleggingsproduct wilt gebruiken, eventueel in 

combinatie met de verkoopopbrengst van uw huis, dan moet 

u er rekening mee houden dat de waarde van dit product kan 

zijn gedaald, of onvoldoende is gestegen om uw hypotheek 

mee af te lossen. Raadpleeg uw hypotheekadviseur voor een 

overzicht van het aanbod van dergelijke hypotheekvormen. 

Voor deze producten zijn specifieke Financiële Bijsluiters 

opgesteld met informatie over het product, de kosten en de 

risico’s. 

Gevolgen bij overlijden
Het risico dat u of uw partner overlijdt, waardoor de lasten 

van de lening niet meer zijn te dragen, kunt u beperken door 

(een ) risicoverzekering(en) te sluiten. Een eventueel nabe-

staandenpensioen is vaak niet voldoende om het wegvallen 

van het inkomen geheel te compenseren. Uw verzekeringsad-

viseur kan in overleg met u bepalen of het ook voor u zinvol is 

(een) dergelijke verzekering(en) te sluiten.  
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Fiscaliteit 
Een hypotheek afsluiten heeft een aantal belangrijke fiscale 

gevolgen. 

• Gedurende maximaal 30 jaar mag u onder voorwaarden uw 

hypotheekrente aftrekken van uw inkomen. Als uw 

hypotheek na 30 jaar nog loopt, dan kunt u de rentekosten 

niet meer fiscaal aftrekken en worden uw netto maand-

lasten hoger. 

• Wanneer u de eigen woning verkoopt kunt  u te maken 

krijgen met de zogenaamde bijleenregeling. Op grond van 

deze regeling kunt u na de verkoop van uw woning in de 

meeste gevallen geen rente meer aftrekken van de lening 

voor de nieuwe eigen woning over een bedrag dat overeen-

komt met de verkoopwinst op de oude eigen woning.  

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl 

• De fiscale regelgeving verandert voortdurend. Houdt u er 

dus rekening mee dat deze fiscale regels wellicht in de 

komende jaren kunnen veranderen, waardoor uw netto 

maandlasten kunnen stijgen. 

• Alleen rente voor een lening die wordt aangegaan voor de 

aankoop, verbetering of het onderhoud van de eigen 

woning is aftrekbaar, tenzij de aftrek beperkt is door de 

bijleenregeling. Kijk voor meer informatie op 

www.belastingdienst.nl

• De uitkering van een kapitaalverzekering die is gekoppeld 

aan de hypotheek is vrijgesteld van belasting als de  

verzekering kan worden aangemerkt als een Kapitaalverze-

kering eigen woning (KEW). Voorts hoeft u over de waarde 

van de KEW geen vermogensrendementsheffing te betalen. 

Dit is mogelijk bij de spaarhypotheek, de Optimaal  

SpaarHypotheek, de levenhypotheek en de beleggings-

hypotheek van Nationale-Nederlanden. Hieraan wordt een 

aantal eisen gesteld. Zo moet de uitkering bijvoorbeeld 

worden aangewend voor de aflossing van uw hypothecaire 

schuld. Uw adviseur kan aangeven of uw verzekering 

voldoet aan de voorwaarden.
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Alle hypotheekvormen op een rij 

• Keuze uit tien varianten 

• Altijd een hypotheekvorm die bij u past 

Bij Nationale-Nederlanden heeft u ruime keuze uit  
hypotheekvormen, dus altijd een oplossing die bij u  
past. Welke hypotheekvorm u kiest is afhankelijk van  
uw eigen wensen en mogelijkheden. De hypotheek  
die bij u past, kan heel goed een combinatie zijn van  
verschillende hypotheekvormen. 

 
Kiest u voor meer of minder aflossen? Dit is direct van invloed op uw maandlasten. 

Wilt u uw hypotheek gegarandeerd binnen de looptijd aflossen, of wilt u kans 

maken op extra rendement? In dat laatste geval loopt u ook kans dat u uw hypo-

theek niet (geheel) kunt aflossen. Uw adviseur kan u meer vertellen over de verschil-

lende hypotheekvormen en u helpen met het selecteren van de ideale hypotheek-

vorm voor u.

Tip

Een overlijdensrisicoverzekering voor extra  

zekerheid 

Met een overlijdensrisicoverzekering stelt u de aflossing van (een  

deel van) uw hypotheek veilig voor het geval u of uw partner voor  

de einddatum zou overlijden. Op deze manier zorgt u ervoor dat de 

nabestaanden financieel goed verzorgd achterblijven.  

Voor hypotheken is het in een aantal gevallen zelfs verplicht een 

overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Uw adviseur kan u  

hierover verder informeren.

30



Hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek

Startershypotheek 

Spaarhypotheek

Optimaal SpaarHypotheek

Annuïteitenhypotheek

Lineaire hypotheek
Levenhypotheek

Fondsenhypotheek

Beleggingshypotheek

Flexibel lenen hypotheek

Kenmerken*

U betaalt alleen rente over de totale lening. Daardoor heeft u lage maandlasten en 

maximale renteaftrek. 

De eerste vijf jaar geen vermogensopbouw nodig. (Groot)ouders kunnen mede- 

schuldenaar worden, schenken of lenen. Andere acceptatievoorwaarden. 

U weet precies waar u aan toe bent, want uw nettolasten blijven gedurende de hele 

looptijd vrijwel gelijk. Tijdens de looptijd van de lening lost u niet af.

Dankzij een gegarandeerd rendement op uw spaarpolis heeft u de zekerheid van  

aflossing en lage maandlasten. Tijdens de looptijd van de lening lost u niet af. 

U heeft in het begin relatief lage nettolasten. Gedurende de looptijd betaalt u iedere 

maand een vast bedrag (rente plus aflossing).

Uw schuld daalt snel. 

Een combinatie van een lening en een winstdelende levensverzekering.  

Tijdens de looptijd van de lening lost u niet af. U profiteert mee van de bedrijfsresultaten  

van Nationale-Nederlanden.

Een combinatie van een lening en een beleggingsrekening. Tijdens de looptijd van de 

lening lost u niet af. U profiteert van de rendementen van beleggingsfondsen van ING. 

Een combinatie van een lening en een beleggingsverzekering. Tijdens de looptijd van de 

lening lost u niet af. U profiteert van de rendementen van beleggingsfondsen van 

Nationale-Nederlanden.

U beschikt over dezelfde flexibiliteit als bij een doorlopend krediet. De flexibel lenen 

hypotheek sluit u altijd af in combinatie met één van de andere hypotheken van  

Nationale-Nederlanden. 

* Meer kenmerken van deze hypotheken vindt u eerder in deze brochure. 
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Goed om te weten

Nationale-Nederlanden onderschrijft de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de Code Rendement en Risico.  

De gedragscode met toelichting, het reglement Geschillencommissie Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de door 

het Contactorgaan Hypothecaire Financieringen vastgestelde voorlichtingsbrochure, worden u op aanvraag toegezonden. 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Nationale-Nederlanden is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Voor informatie over het toezicht 

kunt u bellen met de toezichtslijn van de Autoriteit Financiële Markten, tel. 0900 - 5400 540 (€ 0,35 per gesprek).

Voor ieder beleggingsfonds is een financiële bijsluiter opgesteld. Loop geen onnodig risico.  

Lees de financiële bijsluiter. De financiële bijsluiters kunnen worden gedownload via financielebijsluiter.info of nn.nl.

Voor gedetailleerde informatie over de genoemde beleggingsfondsen, verwijzen wij naar de prospectussen en de daarbij 

behorende supplementen/addenda van de beleggingsfondsen. De prospectussen en supplementen/addenda zijn verkrijgbaar 

bij uw adviseur. Downloaden via financielebijsluiter.info of nn.nl is ook mogelijk.

ING Fund Management B.V. is beheerder van de in deze brochure genoemde beleggingsfondsen. ING Fund Management B.V.   

is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam op grond van de Wet op het 

financieel toezicht.

Deze brochure is algemeen van aard en geeft een beknopt overzicht van een aantal producten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de lening-  

en polisvoorwaarden. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die deze brochure u biedt, is gebaseerd op  

de fiscale wetgeving ten tijde van publicatie. Doordat de wetgeving kan veranderen is ook hier geboden informatie aan verandering onderhevig.
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Nationale-Nederlanden. Wat er ook gebeurt
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