Productwijzer
Hypotheken

SNS Extra Ruimte Hypotheek

Je wilt
maximaal
belastingvoordeel
én maximale
bestedingsvrijheid

Je wilt geld lenen voor een verbouwing of voor onderhoud van je woning, maar ook
om andere dingen te doen die niets met je woning te maken hebben? Neem dan de
SNS Extra Ruimte Hypotheek. Daarmee betaal je in beide gevallen een lage rente en
kun je opnemen en aflossen zoals het jou uitkomt.
Eén hypotheek,
twee rekeningen

In alle gevallen lage rente

6.1215.00

(28-04-2009)

De SNS Extra Ruimte Hypotheek is
gesplitst in een deel voor uitgaven
met betrekking tot de eigen woning
(deel A) en een deel voor consump
tieve uitgaven (deel B), beide delen
met hun eigen rekeningnummer. Dit
is handig omdat je zo deze kosten
kunt splitsen voor de belasting. Deel
B is een SNS Privérekening. Voor
beide delen spreek je met SNS Bank
een limiet af waarbinnen je zelf de
vrijheid heeft om op te nemen en
af te lossen.
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Neem je geld op voor verbetering of onderhoud van
je bestaande huis (als hoofdverblijf), dan wordt de
opname opgeteld bij deel A en is de rente fiscaal
aftrekbaar. Dat betekent extra lage maandlasten.
Gebruik je het geld voor consumptieve doeleinden,
zoals de aanschaf van een nieuwe auto, dan neem
je dit bedrag op uit deel B. De rente is in dat geval
namelijk niet fiscaal aftrekbaar. Maar omdat je
SNS Privérekening is gekoppeld aan je SNS Extra
Ruimte Hypotheek, betaal je een lager renteper
centage dan bij een normaal consumptief krediet.

Je wilt aflossen zoals het jou uitkomt
Aflossingen die je doet, hebben altijd eerst betrek
king op deel B. De consumptieve schuld wordt op
die manier minder terwijl je blijft profiteren van
maximale hypotheekrenteaftrek. Overigens kun
je kosteloos aflossen en weer opnemen wanneer
je maar wilt. Je betaalt alleen rente over het totaal
bedrag dat je ‘rood’ staat.

Verzekeringen
voor je huis?
Vraag naar een of meer
Productwijzers.
Of kijk op
snsbank.nl

Voorbeeld
Stel je koopt een woning en sluit een SNS Extra
Ruimte Hypotheek af met een totale limiet van
€ 100.000.
Deel A sluit je af voor het verbeteren of onder
houden van de eigen woning en deel B voor de
consumptieve uitgaven. Je deelt het bedrag als
volgt in:
Deel A
Totaal hypotheek deel A (woning)
Reeds opgenomen
Over:

€ 50.000
€ 25.000
___________
€ 25.000

Deel B
Totaal hypotheek deel B (consumptief) € 50.000
Reeds opgenomen
€ 10.000
___________
Over:

€ 40.000

Situatie 1
Voor de verbetering van je woning heb je € 10.000
nodig en daarvoor wil je je SNS Extra Ruimte
Hypotheek gebruiken. Het bedrag dat je voor
deel A hebt opgenomen wordt nu verhoogd met
€ 10.000 en komt zo op een bedrag van € 35.000.
De rente die je over deze € 35.000 moet betalen
wordt afgeschreven van je SNS Privérekening, die
direct gekoppeld is aan deel B.

Situatie 2
Voor de aanschaf van een auto heb
je € 10.000 nodig, en je besluit daar
voor je SNS Extra Ruimte Hypotheek
te gebruiken. Het bedrag dat je voor
deel B hebt opgenomen wordt nu
verhoogd met € 10.000 en komt
zo op een bedrag van € 20.000. De
rente die je over deze € 20.000 moet
betalen wordt afgeschreven van je
SNS Privérekening.

Volwaardige privérekening
De SNS Privérekening is een vol
waardige privérekening. Je kunt er
met je pinpas geld van opnemen, er
kan een SNS Creditcard aan worden
gekoppeld, maar je kunt er bijvoor
beeld ook mee internetbankieren.

Kijk op snsbank.nl om antwoord
te krijgen op de volgende vragen
	Wat is mijn maximale hypotheekbedrag?
	Wat is mijn hypotheekbehoefte?
	Welke hypotheekvorm past bij mij?
	Wat ga ik netto per maand betalen?
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Je hypotheek en de belasting
De SNS Extra Ruimte Hypotheek is een hypotheek
gesplitst in een leningdeel voor de eigen woning
(A-deel) en een leningdeel voor consumptieve uit
gaven (B-deel). Het consumptieve deel is gekoppeld
aan een privé-rekening. Als je het A-deel gebruikt
voor de financiering van de koop, het onderhoud of
de verbetering van je eigen woning (als hoofdver
blijf), dan kan de lening in box 1 geplaatst worden.

Je moet hierbij wel rekening hou
den met de bijleenregeling. De rente
op deze lening is maximaal 30 jaar
aftrekbaar. Als je het B-deel gebruikt
voor andere doelen, wordt de lening
in box 3 geplaatst. De rente over dit
deel is niet aftrekbaar. Het bedrag
van de schuld vermindert wel het
vermogen in box 3.

Dit is precies wat je wilt

Je wilt liever een andere leenvorm

	Optimaal belastingvoordeel.

	Je wilt alleen geld lenen voor de woning zelf:

	Lage variabele rente.

SNS Aflossingsvrije Hypotheek.

	Renteaftrek bij verbetering of onderhoud van je eigen huis.
	 Je betaalt alleen rente over geld dat je opneemt.

	Je wilt geld lenen zonder je woning daarin te

	Kosteloos opnemen en aflossen wanneer je maar wilt.

betrekken: SNS Zelfkrediet.

	Een volwaardige SNS Privérekening.

Je wilt nu een SNS Extra Ruimte Hypotheek afsluiten
	Kijk op snsbank.nl.
	SNS Bank 0900 - 18 50 (lokaal tarief).


Of neem contact op met een tussenpersoon.

BKR
SNS Bank vraagt informatie op bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Dit is een wettelijke verplichting onder meer om
te voorkomen dat mensen teveel krediet opnemen en daardoor in financiële problemen komen. Wij kijken naar uw (eventuele) lopende en
afgeloste leningen, de hoogte van het aflossingsbedrag en of u uw betalingsverplichtingen bent nagekomen. Zijn er geen bijzonderheden,
is uw besteedbaar inkomen voldoende om een lening af te sluiten en is de uitslag van uw aanvraag positief, dan komt u in aanmerking
voor een lening. De lening die u daarna afsluit wordt bij de Stichting BKR geregistreerd. De verschuldigde termijnen worden van uw (SNS)
Privérekening geïncasseerd.
Aan deze Productwijzer kunnen geen rechten worden ontleend. SNS Bank behoudt zich het recht voor het productaanbod te wijzigen.
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