


Hypotheken van AMEV. 
Wie een eigen huis wil kopen, zal dit in de 
regel voor een aanzienlijk deel moeten 
financieren met een hypothecaire geldlening. 
Het kopen en financieren van het eigen huis is 
een belangrijke stap, 
met vérstrekkende en langdurige gevolgen voor 
uw financiële omstandigheden. 
Daarbij willen wij u graag van een goed advies 
voorzien. 
Eén van de belangrijkste vragen is natuurlijk 
hoeveel u kunt lenen. 
Uw verzekeringsadviseur kan u niet alleen 
hierover informeren, 
maar ook over de meest ideale hypotheekvorm 
voor uw persoonlijke situatie. 
Dit is zeker: door de juiste keuze te maken, legt i 
u alvast een belangrijke bouwsteen voor uw 
eigen huis. 

Hypotheekvormen. 
In de loop van de jaren zijn er diverse 
hypotheekvormen op de markt gekomen. 
Dit maakt het doen van een verantwoorde keuze 
er niet gemakkelijker op. 
Ook AMEV biedt een breed assortiment van 
hypotheken aan: 

- de lineaire hypotheek 
- de annuïteitenhypotheek 
- de (traditionele) levenhypotheek 
- de Zorgen-Vrij hypotheek (spaarhypotheek) 

V / - de hypotheek met ABC Spaarplan 
- de Krediethypotheek 
- de aflossingsvrije hypotheek. 

Wellicht bent u al , in overleg met uw 
verzekeringsadviseur, tot een meer gerichte 
keuze gekomen. In deze brochure zelf gaan wij 
daarom niet uitgebreid in op al deze vormen, 
maar volstaan wij met een korte omschrijving. 
De specifieke aspecten van de hypotheekvorm 
die u op het oog hebt, vindt u terug op de 
binnenzijde van de omslag van deze brochure. 
Deze brochure met omslag dient tevens als 
toelichting op een eventueel door AMEV uit te 
brengen hypotheekofferte. 

De lineaire hypotheek. 
Gedurende de gehele looptijd wordt elk jaar 
hetzelfde bedrag afgelost. De rente wordt 
berekend over het nog niet afgeloste deel van 
de lening. Dit bedrag aan rente wordt dus elke 
betalingstermijn lager. 

De annui>eitenhypotheek. 
Het totaal aan rente en aflossing blijft gedurende 
de overeengekomen rentevaste periode gelijk. In 
de eerste jaren wordt er relatief weinig afgelost; 
later bedraagt de aflossing steeds meer en de 
rente dus minder. 

De (traditionele) levenhypotheek. 
Bij deze aflossingsvorm wordt gedurende de 
hele looptijd niets afgelost. In plaats daarvan 
betaalt u premie voor een levensverzekering. Die 
premie wordt deels aangewend voor het 
afdekken van het risico van overlijden vóór de 
einddatum en deels om te sparen. Het 
spaargedeelte is zodanig dat het moet resulteren 
in een kapitaal waarmee op de einddatum de 
hypotheekschuld kan worden afgelost. Een 
garantie hiervoor wordt evenwel niet gegeven. 

Zorgen-Vrij hypotheek. 
Dit is een bijzondere vorm van de hypotheek 
met levensverzekering. Ook hierbij betaalt u 
premies voor een levensverzekering. Met deze 
levensverzekering wordt de lening aan het eind 
van de looptijd of bij eerder overlijden 
gegarandeerd geheel afgelost. Bovendien is ook 
de tussentijdse afkoopwaarde gegarandeerd. Er 
is sprake van een koppeling tussen de 
hypotheekrente en de premie. Als bij verlenging 
van de lening de rente stijgt, dan wordt de 
premie lager en omgekeerd. Hierdoor wordt een 
nagenoeg stabiel lastenniveau bereikt 
gedurende de gehele looptijd van de lening. 

\ Hypotheek met ABC Spaarplan. 
Ook bij deze aflossingsvorm wordt gedurende 
de looptijd niets afgelost. In plaats daarvan 
betaalt u spaqrjtoilingerLen premies, afgestemd 
op de hoogte van de lening. De_sgaarstort[ngen 
worden op veilige en unieke wijze belegd in 
aan3elen, onroerende goederen en vostrentende 
waarden zoals obligaties. De eindopbrengst 
wordt gebruikt als aflossing van de hypotheek
schuld. Een garantie voor volledige ofloss îng 
kanechter niet v/orden gegeven. De premie is 

"Bestemd vöor~dê^erzekering bij overlijden. 

Krediethypotheek. 
Deze hypotheekvorm bestaat uit een 
"basislening" (aflossing conform een hypotheek 
met levensverzekering, de Zorgen-Vrij hypotheek 
of ABC Spaarplan) en een kredietfaciliteit, in 
feite een doorlopend krediet. 



De kredietfaciliteit geeft u de mogelijkheid om 
geld op te nemen en af te lossen wanneer u dat 
uitkomt. 

De aflossingsvrije hypotheek. 
Bij deze hypotheekvorm behoeft in het geheel 
niets te worden afgelost en kan worden volstaan 
met hét betalen van rente. 

Financiële gevolgen. 
Zowel de aankoop als de financiering van een 
eigen woning brengen naast de rente- en 
aflossingsverplichtingen gedurende de looptijd 
van de lening de nodige kosten met zich mee. 
W e zetten voor u alles op een rij. 

1 De koopsom. 
Bij bestaande bouw is dit de prijs, zoals die met 
de verkoper is overeengekomen. Bij nieuwbouw 
is dit de koop- en aannemingssom inclusief 
BTW. 

2 Overdrachtsbelasting 
Deze belasting wordt bij overdracht van 
bestaand onroerend goed geheven. 

3 Kosten van notariële overdracht. 
De uiteindelijke overdracht van de woning vindt 
plaats door het opmaken van een notariële akte, 
die wordt geregistreerd bij het kadaster. 

De overdrachtsbelasting en de kosten van 
notariële overdracht zijn bij bestaande bouw 
meestal voor rekening van dè koper en worden 

: daarom ook wel "kosten koper" (k.k.) genoemd. 
Zijn deze kosten niet afzonderlijk voor rekening 
van de koper, dan spreekt men van "vrij op 
naam" (v.o.n.). Dit is veelal het geval bij 
nieuwbouw, de kosten zijn dan al verwerkt in de 
koop- en aanneemsom. 

Afhankelijk van de hoogte en eventueel van de 
vorm van de gekozen hypotheek, spelen bij het 
afsluiten daarvan de volgende kosten een rol. 

4 Kosten hypotheekakte. 
Voor het tot stand komen van een hypotheek is 
een notariële akte vereist. 
De kosten hiervan worden - evenals de onder 
punt 3 genoemde kosten - door de notaris in 
rekening gebracht. 

5 Afsluitkosten/afsluitprovisie. 
Voor bepaalde hypotheekvormen worden bij het 
afsluiten kosten of provisie in rekening gebracht. 
Meestal is dit een bepaald percentage van het 
leningsbedrag. 

6 Administratiekosten. 
Voor het uitbrengen van de offerte worden door 
AMEV - met uitzondering van de Zorgen-Vrij 
hypotheek - administratiekosten in rekening 
gebracht. Deze bedragen 0 , 1 % van het 
leningsbedrag en zijn verschuldigd als de lening 
doorgaat. 

7 Taxatiekosten. 
De aan te kopen woning dient als zekerheid 
voor de te verstrekken lening. 
Het is daarom van belang de waarde en 
eventuele bijzonderheden van de woning te 
weten. 
Voor leningen zonder gemeentegarantie wordt 
de waarde vastgesteld door een door AMEV 
aan te wijzen taxateur. Uitgangspunt voor de 
hoogte van de aan te bieden lening is de 
zogenaamde "executiewaarde": de waarde van 
het huis bij een gedwongen verkoop. 
De kosten worden berekend conform het 
hiervoor geldende tarief van de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars in onroerende 
goederen (NVM) en zijn voor rekening van de 
aanvrager van de lening. 
Gaat de lening -ongeacht de reden- niet door, 
dan betaalt u slechts de helft van deze kosten, 
met een bepaald minimum. 

8 Kosten aanvraag gemeentegarantie. 
Als voor een lening gemeentegarantie wordt 
aangevraagd, 
dan dient het verzoek daartoe ingediend te 
worden bij de gemeente, 
voorzien van een advies van één van de 
Bemiddelende Organen. 
Voor elk advies wordt door het Bemiddelend 
Orgaan een vast bedrag in rekening gebracht. 

De onder 1 t/m 8 vermelde kosten zijn éénmalig 
en zijn verschuldigd bij het kopen van de 
woning en het sluiten van de lening. 
Er kan zich evenwel een tweetal bijzondere 
situaties voordoen, 
waarbij over een korte periode extra kosten in 
rekening gebracht worden. 



9 Overbruggingskosten. 
Van een overbruggingskrediet kan sprake zijn 
als de eigendomsoverdracht van de nieuwe 
woning eerder plaatsvindt dan de eigendoms
overdracht van de oude woning. 
Voor de aankoop van de nieuwe woning heeft u 
de hoogte van de hypotheek inmiddels bepaald. 
Hierbij heeft u wellicht al rekening gehouden 
met de eigen middelen, die beschikbaar komen 
bij de verkoop van de oude woning. 
Welk bedrag moet dan nog overbrugd worden? 
Het bedrag van de hypotheek die op de oude 
woning rust en de hierboven genoemde eigen 
middelen die in de aankoop van de nieuwe 
woning gestoken worden. 
Meestal vormen deze twee bedragen te zomen 
de verkoop-opbrengst van de oude woning. 
Over het totaalbedrag aan overbrugging zijn 
kosten verschuldigd. 
Deze bestaan uit provisie - een vost percentage 
per half jaar - en een eventuele vergoeding 
voor renteverlies. 

10 Depotrente. 
Bij nieuwbouw c.q. verbouw wordt de lening 
geheel of gedeeltelijk in depot gegeven. Met 
ingang van de in de hypotheekakte genoemde 
datum wordt de rente berekend over het totale 
bedrag van de lening. 
Gerekend over het tijdvak, dot AMEV dit onder 
zich zal hebben, wordt over het depotbedrag 
een rente vergoed, die gelijk is aan het 
nominale rentepercentage van de lening, 
verminderd met één procent. De depotrente 
wordt per betalingstermijn verrekend met de 
verschuldigde hypotheekrente. 
Aan de uitbetaling van het in depot gehouden 
bedrag worden enkele eisen gesteld: 

- er moet een schriftelijk verzoek tot uitbetalen 
worden gedaan; 

- bij dit verzoek moeten de desbetreffende nota's 
worden gevoegd; 

- de bouw of verbouwing moet deugdelijk uitge
voerd zijn overeenkomstig de voorgelegde 
bouwtekeningen en bestek. 

Eventueel wordt een door AMEV aan te wijzen 
deskundige ingeschakeld. 
De kosten daarvan komen voor uw rekening. 
Alvorens tot betaling uit het depot wordt 
overgegaan, dienen eerst wel de eigen 
middelen aangewend te worden. 

Fiscale aspecten. 
Afgezien van de al eerder vermelde 
overdrachtsbelasting heeft de aankoop en de 
financiering van de eigen woning nog een 
aantal andere fiscale consequenties. 

( 1 J A I S bewoner/eigenaar bent u ondermeer elk 
jaar een bedrag aan onroerend gpedbelosting 
verschuldigd. De hoogte hiervan kan per 
gemeente verschillen. 

^2^e eventueel genoten subsidies met periodieke 
bijdragen (premie A ) moeten in het jaar van 
ontvangst bij het inkomen worden geteld. 
De éénmalige subsidie (premie C) is echter 
onbelast. 

^J^Belangrijker is wellicht, dat de rente van 
schulden en de kosten van een geldlening in 
verband met de eigen woning aftrekbaar zijn 
voor de inkomstenbelasting. 
Door deze belastingbesparing worden de 
feitelijke woonlasten verlaagd. 
De belastingwet kent namelijk een aparte 
regeling voor de eigen woning. Ingevolge deze 
regeling is de eigen woning een 
vermogensbestanddeel dat inkomsten, namelijk 
huurwaarde, oplevert. 

Het bedrag van deze inkomsten, bekend als het 
huurwaardeforfait, is afhankelijk van de waarde 
van de woning en wordt tot het inkomen 
gerekend. Hierop in mindering komen de 
financieringskostenl/atrdë éigen woning. De 

j hiervoor ondeC4>tot en metQp vermelde kosten 
zijn alle in het jaar van betalmg, dus direct bij 
aankoop, aftrekbaar. Als het saldo van 

• huurwaardeforfait en financieringskosten 
negatief is -en dat is meestal het geval- don is er 
sprake van een negatieve opbrengst uit de eigen 
woning. Het bedrag hiervan kon in mindering 
op het belastbaar inkomen worden gebracht, 
waardoor uiteindelijk minder belasting 
verschuldigd is. Dit kan jaarlijks via de 

. belastingaanslag in één keer achteraf. Maar u 
kunt ook bij de belastinginspectie vermindering 
van loonbelasting/premie volksverzekeringen 
aanvragen. U krijgt dan een 
loonbelastingbeschikking, op grond waarvan uw 
werkgever maandelijks minder 
loonbelasting/premie volksverzekeringen 
inhoudt. Uw netto maandinkomen wordt 
daardoor evenredig hoger. Op deze wijze kan 



het belastingvoordeel dus direct gerealiseerd 
worden. 

Hoe groot het uiteindelijke belastingvoordeel 
gedurende de gehele looptijd van de lening is, 
is niet alleen afhankelijk van uw inkomenssituatie 
- het belastingvoordeel is in beginsel groter 
naarmate het inkomen en daardoor het 
belastingtarief hoger is - maar ook van de 
gekozen hypotheekvorm. Bij de lineaire en de 
annuïteitenhypotheek wordt, ten gevolge van de 
contante aflossingen, steeds minder aan rente 
betaald (rentewijzigingen na afloop van de 
overeengekomen rentevaste periode buiten 
beschouwing gelaten). Er kan derhalve ook 
steeds minder rente als aftrekpost worden 
opgevoerd, waardoor het belastingvoordeel -
geleidelijk - afneemt. Dit geldt eveneens bij 
aflossingen op de kredietfaciliteit van de 
krediethypotheek. 
Voor de overige hypotheekvormen, de 
levenhypotheek, de Zorgen-Vrij hypotheek, de 
hypotheek met ABC Spaarplan en de 
aflossingsvrije hypotheek, geldt echter dat 
tijdens de looptijd niets wordt afgelost. Het 
rentebedrag blijft dus, met uitzondering van de 
hiervoor bedoelde rentewijziging, gelijk. 
Hierdoor wordt maximaal geprofiteerd van het 
belastingvoordeel. 

. In principe zijn uitkeringen van levens
verzekeringen fiscaal belast. Er zijn echter 
algemene vrijstellingen die ook gelden voor 
levensverzekeringen die aan hypotheken zi|n 
vérbonden. 
fndien er sprake is van alleen een overlijdens-
risicoverzekering (zoals bij een lineaire of 
annuïteitenhypotheek) dan is de uitkering 
daarvan niet belast, mits: 
het overlijden plaatsvindt vóór de 72-jarige 
leeftijd, of 
het overlijden plaatsvindt na het bereiken van de 
72-iarige leeftijd en er tenminste 15 jaar 
aaneensluitend premie is betaald, waarbij de 
hoogste premie niet meer mag bedragen dan 
tienmaal de laagste premie. 
Is er sprake van een gemengde verzekering, een 
ABC Spaarplan of de verzekering behorende bij 
de Zorgen-Vrij hypotheek, dan geldt bij 
overlijden hetzelfde. 

0 

Voor de uitkering bij in leven zijn is echter de 
volgende vrijstelling van toepassing: 
f 5 0 . 0 0 0 , - mits tenminste 15 jaar aaneen
sluitend premie is betaald; 
f 1 7 0 . 0 0 0 , - mits tenminste 20 jaar aaneen
sluitend premie is betaald. 
Deze vrijstellingen zijn geïndexeerd. 
De vrijstellingen mogen bij elkaar opgeteld 
worden, maar kunnen per belastingplichtige 
slechts éénmaal in hun leven worden benut. 
Voor gehuwden of samenwonenden kan 
derhalve in totaal 2 x f 220 .000 , - belasting
vrijstelling gelden. De vrijstellingen kunnen 
echter niet worden overgedragen. 
Wil men optimaal gebruik maken van de 
vrijstellingen, dan zal men dus moeten kiezen 
voor een looptijd van de hypotheek van 
tenminste 20 jaar. De vrijstelling wordt 
toegerekend aan de begunstigde. In die 
gevallen dat de geldverstrekker optreedt als 
zekerheidsbegunstigde zal de vrijstelling, fiscaal 
gezien, worden aangemerkt bij degene die de 
verzekering heeft gesloten. 

Overheidsregelingen. 
In Nederland wordt het eigen woningbezit door 
het belastingstelsel aantrekkelijk gemaakt, zoals 
hiervoor al uiteengezet onder het kopje "Fiscale 
aspecten". 
Het wordt ook op andere wijze door de 
overheid gestimuleerd, zoals door middel van 
gemeentegarantie en subsidies. 

Gemeentegarantie. 
In het algemeen zal de financiering van een 
woonhuis alleen mogelijk zijn, indien de koper 
bereid is de aankoop daarvan voor een - soms 
niet onaanzienlijk - deel uit eigen middelen te 
betalen. Niet iedereen beschikt hier echter in 
voldoende mate over. In dat geval kan 
gemeentegarantie uitkomst bieden. Dankzij het 
feit dot de gemeente zich garant stelt of borg 
staat voor de rente- en aflossingsverplichtingen 
die voortvloeien uit de hypotheek, is het mogelijk 
om - binnen bepaalde grenzen - de volledige 
koopsom inclusief kosten te financieren. 
Zowel voor bestaande als voor nieuwbouw
woningen geldt hiervoor een bovengrens van 
f 250 .000 , - . 

Tevens is het verkrijgen van gemeentegarantie 
afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en 
zonodig van dat van uw partner. 

0i 



De totale woonlasten mogen niet meer dan een 
bepaald percentage van het gezamenlijk 
inkomen uitmaken. 

Overigens komen niet alle hypotheekvormen in 
aanmerking voor gemeentegarantie. Voor de 
lineaire, de annuïteiten-, de leven- en de Zorgen-
Vrij hypotheek kan in ieder geval wel 
gemeentegarantie worden verkregen. De 
uiteindelijke hoogte van de lening is gelijk aan 
het bedrag waarvoor de betreffende gemeente 
zich garant wil stellen. Uiteraard kan AMEV niet 
afwijken van de voorwaarden en bepalingen, 
zoals die door de gemeente in het 
gorantiebesluit worden opgenomen. 

Subsidies. 
Door de overheid worden thans voor nieuw
bouwwoningen nog twee soorten subsidies 
verstrekt, een éénmalige subsidie (premie C) en 
een periodieke subsidie (premie A). 
De toekenning van premie C is niet afhankelijk 
van de hoogte van het inkomen, maar alleen 
van de hoogte van de stichtingskosten van de 
woning. 
Premie A is echter zowel afhankelijk van het 
(gezamenlijk) inkomen als van de 
stichtingskosten. Aan de hand van het inkomen 
wordt een zogenaamde 'contante waarde' 
vastgesteld, hiet aantal jaren dat de premie 
wordt uitgekeerd, hangt af van de hoogte van 
deze contante waarde en de rente die de 
overheid hiervoor hanteert. De contante waarde 
kan dan uit de jaarlijkse bijdrage worden 
afgelost. 
Het recht op de uitkering van de bijdrage(n) 
dient aan AMEV in pand te worden gegeven. 
Dit houdt in dat de bijdrage door AMEV 
ontvangen wordt. Veelal zullen leningen voor dit 
soort onderpanden in combinatie met 
gemeentegarantie gesloten worden. De 
gemeente kan dan de verplichting tot 
verpanding opleggen en tevens bepalen dat de 
contante waarde uit de jaarlijkse bijdragen 
wordt afgelost en, indien er sprake is van 
premie C , dat deze bijdrage na ontvangst 
ineens in mindering op de lening wordt 
gebracht. Bij de vaststelling van de hoogte van 
het verzekerde bedrag van de gemengde 

verzekering of de Zorgen-Vrij hypotheek wordt 
hiermee overigens wel rekening gehouden. 
Voor de goede orde: over de meermalige 
jaarlijkse bijdragen bent u wel 
inkomstenbelasting verschuldigd. De eenmalige 
bijdrage is echter belastingvrij. 

Hypotheekbedrag. 
Voor de beantwoording van de vraag hoeveel u 
verantwoord kunt lenen, spelen in beginsel -
afgezien van eventuele andere persoonlijke 
omstandigheden - twee factoren een belangrijke 
rol, te weten uw inkomenssituatie en de waarde 
van het huis. 
Aan de hand hiervan kan de maximale lening 
worden vastgesteld. 
De hypotheekverplichtingen dienen in een 
redelijke verhouding tot het inkomen te staan, 
terwijl de lening niet te hoog mag zijn ten 
opzichte van de waarde van het onderpand. 
Dit laatste wordt vastgesteld aan de hand van 
een door AMEV op te dragen taxatie. 
Voor leningen met gemeentegarantie is de 
hoogte van de lening afhankelijk van het bedrag 
waarvoor de gemeente garant wenst te staan. 
AMEV kan in dat geval maximaal het 
gegarandeerde bedrag verstrekken. Overigens 
is voor het verkrijgen van gemeentegarantie 
alleen bij bestaande bouw taxatie vereist. Deze 
taxatie wordt dan niet door AMEV opgedragen, 
de aanvrager voor gemeentegarantie dient 
hiervoor zelf te zorgen. 

Bijkomende verplichtingen. 
Als u kiest voor één van de hypotheekvormen, 
waarbij de aflossing geschiedt door middel van 
een levensverzekering, de Zorgen-Vrij hypotheek 
of een ABC Spaarplan, don bent u naast de 
rente voor de lening ook een premie 
verschuldigd voor de levensverzekering of een 
spaarstorting en premie voor het beleggings
certificaat, AMEV kan de hypotheek overigens 
alleen aanbieden mits deze aflossingsvormen 
ook via AMEV gesloten worden. ' 

De hoogte van de mee te verbinden traditionele 
levensverzekering c.q. het aantal eenheden 
beleggingscertificaat is afgestemd op een 
volledige aflossing. 
Een garantie, zoals bij de Zorgen-Vrij 
hypotheek, kan echter niet worden gegeven. 
Indien geen volledige aflossing wordt bereikt, 
dan zal bij verlenging de lening op nader 



overeen te komen voorwaarden kunnen worden 
voortgezet. Een eventueel surplus wordt 
uiteraard direct uitgekeerd. 

Wordt een lineaire of annuïteitenhypotheek 
gesloten, don is in de meeste gevallen een 
overlijdensrisicoverzekering, eveneens via 
AMEV gesloten, verplicht. Dit geldt ook voor de 
kredietfaciliteit van de krediethypotheek. 
Uiteraard is ook hiervoor premie verschuldigd. 

De hypotheekakte kan pas worden gepasseerd 
als de aanvraag voor de verzekering en/of het 
beleggingscertificaat door AMEV medisch is 
geaccepteerd. 

Voor wat betreft het onderpand dient een 
opstalverzekering te worden afgesloten. Deze 
verzekering dient bij voorkeur bij AMEV 
Schadeverzekering N.V. ondergebracht te 
worden. 
Bij gemeentegarantie is dit verplicht. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid. 
De lening wordt, als u gehuwd bent of 
samenwoont, verstrekt aan u en uw partner als 
hoofdelijke schuldenaren. 
Dit houdt in dat medewerking van alle 
schuldenaren voor het tot stond komen van de 
hypothecaire geldlening noodzakelijk is. De 
schuldenaren zijn tezamen, maar ook een ieder 
afzonderlijk, aansprakelijk voor de gehele 
schuld. 

Pandgeving. 
Bij de Zorgen-Vrij hypotheek, de hypotheken met 
een levensverzekering of beleggingscertificaat, 
maar ook in het geval dat een aparte 
overlijdensrisicoverzekering is bijgesloten, 
worden alle rechten uit de (verzekerings) 
overeenkomst in pand gegeven aan de geld
verstrekker. Dit geschiedt door middel van een 
akte van pandgeving. 
Indien de schuldenaren in gemeenschap van 
goederen gehuwd zijn, dan wordt bij pand
geving veelal de zogeheten standaardclausule 
toegepast. Dit betekent dat de overgebleven 
echtgeno(o)t(e) begunstigde is van de uitkering 
bij overlijden. fHierdoor blijft de 
verzekeringsuitkering buiten de nalatenschap, 
hliermee wordt voorkomen dat de overgebleven 
echtgeno(o)t(e) eventueel een financiering aan 
zou moeten gaan om de overige erfgenamen uit 
te betalen. 

Is er sprake van huwelijkse voorwaarden of 
wonen de schuldenaren ongehuwd samen, dan 
kon deze standaardclausule op verzoek en 
zonodig aangepast in het contract opgenomen 
worden. 

Rente. 
Gedurende de geldigheidsduur van de offerte is 
de geoffreerde rente maximaal. Als op de dog 
van passeren van de hypotheekakte de 
betreffende hypotheekrente lager is, don zal 
deze lagere rente van toepassing zijn. Is de 
geldigheidsduur van de offerte verstreken, dan 
zal de rente worden vastgesteld op het moment 
dat de hypotheekakte passeert aan de hand van 
de op dat tijdstip bij AMEV geldende 
rentetarieven en overige voorwaarden voor 
hypothecaire geldleningen. 

In de offerte worden twee rentepercentages 
vermeld. Het laagste percentage is de nominale 
rente. Dit is de rente zoals die door AMEV op 
jaarbasis in rekening gebracht wordt, te voldoen 
per maand of kwartaal achteraf. 
Het hogere percentage is de effectieve rente. Bij 
de vaststelling hiervan is, behalve met het 
nominale rentepercentage, ook rekening 
gehouden met de effecten van eventuele 
afsluitkosten en/of administratiekosten, alsmede 
met het tijdstip van betalingen en het aantal 
betalingen per jaar. 
Het per maand of kwartaal verschuldigde 
rentebedrag is echter gebaseerd op het 
nominale percentage. De eventuele afsluitkosten 
en/of administratiekosten worden immers 
afzonderlijk in rekening gebracht. 
Uw verzekeringsadviseur kan u informeren over 
effectieve rentepercentages, 
die horen bij de nominale rentepercentages die 
niet in de offerte staan. 

Vooruitbetaalde rente (disagio). 
Als u dit wenst, kunt u een bedrag aan rente 
vooruit betalen. De hoogte van dit bedrag kan in 
principe door uzelf worden bepaald. Hiervoor 
krijgt u een rentekorting, die afhankelijk is van 
de gewenste rentevaste duur. 
Uiteraard dient er sprake te zijn van een 
redelijke verhouding tussen het disagio en het 
leningsbedrag. De vooruitbetaalde rente is - net 
als de hypotheekrente - fiscaal aftrekbaar. 



Geldigheidsduur offerte. 
De offerte is geldig tot veertien dogen na 
offertedatum en op voorwaarde, dat de 
hiypotheekakte binnen drie maanden na de 
offertedatum is gepasseerd. 

Wijzen van betaling. 
Voor wat aan rente en aflossing en/of premie 
(en storting) voor de levensverzekering c.q. fiet 
beleggingscertificaat periodiek betaald moet 
worden, 
wordt door AMEV vooraf een nota gezonden. 
Het niet ontvangen van deze nota kan nimmer 
als argument tot niet-betaling dienen. 
Bij moondbetoling ontvangt u geen nota, moor 
wordt het verschuldigde bedrag automatisch van 
uw bonk/girorekening afgeschreven, middels 
een daartoe afgegeven machtiging. 
De premie (en storting) voor de 
levensverzekering c.q. het beleggingscertificaat 
dient (dienen), evenals de premie voor de 
opstalverzekering, bij vooruitbetaling te worden 
voldaan, terwijl de rente (en eventuele aflossing) 
achteraf verschuldigd is (zijn) . 

Onverplichte aflossingen. 
Onder onverplichte of extra aflossingen worden 
verstaan gehele of gedeeltelijke aflossingen, die 
niet bij het aangaan van de lening zijn 
overeengekomen. 
Gedeeltelijke of algehele vervroegde aflossing is 
altijd toegestaan. 
Op deze aflossingen is echter een regeling voor 
vergoeding voor vervroegde aflossing van 
toepassing. Deze regeling is opgenomen in de 
hypotheekakte en bepaalt in welke gevallen wel 
en in welke gevallen geen vergoeding 
verschuldigd is. 
Hieronder is de volledige tekst van de regeling 
weergegeven: 

De vergoeding voor vervroegde aflossing, zoals 
bedoeld in artikel 6 van de hierna vermelde 
Algemene Voorwaarden wordt - in afwijking van 
het gestelde in dot artikel - als volgt vastgesteld: 
Indien ten tijde van zodanige aflossing de rente 
van de onderhavige lening hoger is dan de bij 
de schuldeiseres alsdan geldende rente voor 
nieuwe soortgelijke leningen, zal de vergoeding 
worden vastgesteld op de contante waarde van 
het verschil tussen eerstbedoelde en laatst
bedoelde rente, berekend over het onverplicht af 
te lossen bedrag, tot de einddatum van de 
overeengekomen rentevaste periode der lening. 

De discontovoet, waarop deze contante waarde 
wordt berekend is gelijk aan laatstbedoelde 
rente. 

Geen vergoeding is verschuldigd: 
O . indien en voorzover de bij de schuldeiseres 

alsdan geldende rente voor nieuwe soortgelijke 
leningen hoger is don of gelijk is aan de rente 
van de onderhavige lening; 

b. indien en voorzover de onverplichte aflossingen 
in enig kalenderjaar niet meer bedragen dan 
f (dit bedrag is minimaal 10% van de 
oorsponkelijke hoofdsom); 

c. indien en voorzover de uitkering van een polis 
van levensverzekering c.q. beleggingscertificaat 
waarvan de daaruit voortvloeiende rechten tot 
zekerheid aan de schuldeiseres zijn over
gedragen of waarvoor de schuldeiseres als 
begunstigde is aangewezen, wordt aangewend 
tot aflossing van de lening; 

d. indien en voorzover de lening op de einddatum 
van de overeengekomen rentevaste periode 

- geheel of gedeeltelijk wordt afgelost; 
e. indien en voorzover de lening wordt afgelost 

tengevolge van verkoop van het verbonden 
onroerend goed, waarbij het onroerend goed 
daadwerkelijk juridisch en feitelijk wordt 

_ geleverd; 
f. indien en voorzover de lening wordt afgelost in 

^ verband met overlijden van de schuldenaar. 

De regeling komt erop neer dat u geen 
vergoeding verschuldigd bent als de rente voor 
uw lening lager of gelijk is aan de morktrente op 
het moment van aflossing. 
Is uw leningrente echter hoger, dan bent u een 
vergoeding verschuldigd, gebaseerd op de 
contante waarde van het renteverlies, met 
uitzondering van de situaties o. tot en met f. 

De contante waarde is het verschil in 
contractrente en morktrente over de (restant-) 
hoofdsom van de lening voor de resterende 
rentevaste duur, berekend naar de waarde op 
het moment van aflossing. 
Bij de berekening van de vergoeding wordt 
uiteraard rekening gehouden met de 
contractueel overeengekomen toegestane extra 
aflossing (zie hiervoor onder b.). Dit bedrag 
vindt u terug in de offerte. 

Indien u in enig kalenderjaar geen gebruik 
maakt van de mogelijkheid om het in de offerte 
toegestane bedrag - waarover dus geen 



vergoeding verschuldigd is - vervroegd af te 
lossen, don kan dit in latere jaren niet worden 
ingehaald. 

Algemene voorwaarden. 
Niet alle zaken met betrekking tot de hypotheek 
zijn in de hypotheekakte opgenomen. In plaats 
daarvan wordt in de akte verwezen naar de 
hierop van toepassing zijnde algemene 
voorwaarden. Deze algemene voorwaarden 
worden tegelijk met de offerte verstrekt. 

Verlenging. 
Nadat de in de offerte genoemde rentevaste 
duur is verstreken, kan de lening in het 
algemeen worden verlengd. Uiterlijk een maand 
voor het einde van de rentevaste duur krijgt u 
een voorstel toegestuurd. Er wordt don een 
nieuwe duur van 5 jaar aangeboden. Als de 
voorkeur echter naar tien jaar uitgaat, is dat ook 
mogelijk. Dit dient uiterlijk veertien dagen vóór 
de afloopdatum schriftelijk doorgegeven te 
worden. Bij verlenging geldt de aangeboden 
rente. 
Als het bij AMEV geldende rentetarief op de 
datum van verlenging echter lager is, dan wordt 
deze aangehouden. 

Gedragscode hypothecaire financieringen. 
Op het verstrekken van hypothecaire 
financieringen, die als stondoordprodukt 
aangeboden worden aan consumenten voor in 
Nederland gelegen onroerend goed dat 
duurzaam in eigen gebruik is, is de 
"Gedragscode hypothecaire financieringen" van 
toepassing. 
Dit houdt in dot de aangeboden hypotheek oon 
de in deze gedragscode gestelde voorwaarden 
dient te voldoen. Eventuele klachten omtrent de 
toepassing en naleving van deze gedragscode 
kunnen bij een speciale klachtencommissie 
ingediend worden, die deel uitmaakt van de 
Commissie van toezicht gedragscode 
hypothecaire financieringen. 
Indien gewenst kunt u een exemplaar van 
bedoelde gedragscode met toelichting en het 
reglement Commissie van toezicht via AMEV 
aanvragen. 

Voorbehoud. 
Het tot stond komen van de lening is afhankelijk 
van goedkeuring door onze 
commissarissen. 

AMEV 
AMEV omvat een groep van ondernemingen op 
het gebied van verzekeringen, bancaire en 
andere financiële diensten in binnen- en 
buitenland. 
Binnen AMEV Nederland zijn ondernemingen 
actief op de gebieden van onder andere 
verzekeringen, sparen, hypotheken en 
financieringen. 
De ruim honderdjarige levensverzekerings
maatschappij van AMEV behoort tot de grote 
levensverzekeraars in ons land. 
AMEV Schadeverzekering is een grote 
veelzijdige verzekeraar die net als AMEV 
Levensverzekering kwaliteit en service 
vooropstelt. 
Het AMEV Hypotheekbedrijf en AMEV 
Financieringen behoren tot de professionele 
geldverstrekkers. 



Uw verzekeringsadviseur: 
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een ^OF^tiS onderneming 


