Productwijzer
Hypotheken
Je wilt profiteren
van een lage
hypotheekrente

SNS Variabele Rente
Doorgaans is een variabele rente lager dan de rente gekoppeld aan een rentevaste
periode. Wil je daarvan profiteren en lig je er niet wakker van als je maandelijkse lasten
kunnen fluctueren? Kies dan voor SNS Variabele Rente.
Je volgt altijd de actuele rente
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Met de SNS Variabele Rente volg je direct de actuele rente. Deze kan dus van de ene op de andere dag
worden aangepast. Je profiteert hierdoor direct
van een rentedaling, maar een rentestijging leidt
eveneens tot een directe aanpassing. In de praktijk
betekent dit dat je maandlasten kunnen wijzigen.
De in de offerte genoemde rente is daarom indicatief. Het tarief van de SNS Variabele Rente op de
dag van passeren is bepalend voor de rente die je
bij aanvang gaat betalen.
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Dit is precies wat je wilt



Je wilt liever een andere rentevariant

 u profiteren van een lage
N
rente.
Vrijheid om zonder boete extra
af te lossen.





J e wilt wel profiteren van een lage variabele
rente, maar je betaalt nooit meer dan een
renteplafond: SNS Plafondrente.
Je wilt een vooraf afgesproken periode elke
maand hetzelfde betalen: SNS Rentevast.

Je rente en de belasting

Bijzonderheden

De rente die je betaalt over een
lening die is aangegaan voor de
aankoop, verbetering en/of het
onderhoud van de eigen woning
(hoofdverblijf) is gedurende een
periode van maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar.

Met SNS Variabele Rente heb je de vrijheid
om op elk gewenst moment extra af te lossen.
SNS Variabele Rente kun je afsluiten in combinatie met SNS Rendementhypotheek, SNS
Beleggingsrekening Hypotheek, SNS Hypotheek
met Duurzame ASN Fondsen, SNS Aflossingsvrije
Hypotheek, SNS Annuïteitenhypotheek en SNS
Lineaire Hypotheek.

Je maandlasten
verzekeren?
Vraag de Productwijzer
SNS Woonlastenverzekering aan.
Of kijk op
snsbank.nl

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?

Je wilt nu SNS Variabele Rente afsluiten
	Kijk op snsbank.nl.
	Bel SNS Bank 0900 - 18 50 (lokaal tarief).
Of neem contact op met een tussenpersoon.

Deze Productwijzer dient uitsluitend ter oriëntatie. SNS Bank behoudt zich het recht voor het productaanbod te wijzigen.
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