Productwijzer
Hypotheken
Je wilt een
hypotheekrente
die niet voor
verrassingen
zorgt

SNS Rentevast
Niemand kan voorspellen wat de rente doet op langere termijn. Wil je niet
voor verrassingen komen te staan, kies dan voor SNS Rentevast. Daarmee blijft
je maandlast hetzelfde gedurende een door jou gekozen periode, ongeacht de
renteontwikkeling.
Je rente en de belasting

Het rentebedrag dat je voor je
hypotheek betaalt hangt af van het
geldende rentepercentage op het
moment van passeren. Hoe lang
je dat betaalt bepaal je zelf. Bij
SNS Bank kun je kiezen uit verschillende rentevaste perioden: 1, 3, 5, 7,
10, 12, 15 en 20 jaar vast.

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.

6.1216.00

(24-10-2008)

Volop keuzevrijheid

1

Bijzonderheden
Bij verhuizing is het mogelijk om de overeengekomen rentevaste periode en het lage rentepercentage ‘mee te nemen’ bij het sluiten van een nieuwe
hypothecaire lening voor maximaal het bedrag van
je bestaande lening. Ook kun je deze lage rente
en rentevaste periode doorgeven aan de kopers
van je huis. Is de rente op de dag dat de akte passeert lager dan in de offerte vermeld, dan krijg je
deze lagere rente. SNS Rentevast kun je afsluiten
in combinatie met alle SNS Hypotheekvormen
behalve de SNS Extra Ruimte Hypotheek.

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

Dit is precies wat je wilt

Je wilt liever meer zekerheid

	De zekerheid van vaste rente.

	Je

wilt nog sterker profiteren van een lage rente:
SNS Variabele Rente.
	Je wilt wel profiteren van een lage variabele rente,
maar je betaalt nooit meer dan een renteplafond:
SNS Plafondrente.

	Zelf de rentevaste periode kiezen.
	Door middel van rentebedenktijd zelf het moment voor

een nieuwe rentevaste periode bepalen.

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 Rentevast afsluiten
	Kijk op snsbank.nl.
	Bel SNS Bank 0900 - 18 50 (lokaal tarief).


Of neem contact op met een tussenpersoon.

Aan deze Productwijzer kunnen geen rechten worden ontleend. SNS Bank behoudt zich het recht voor het productaanbod te wijzigen.
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