Het risico dat u met een schuld blijft zitten zoals opgenomen in de Financiële Bijsluiter is zeer
groot.
Voor alle beleggingsfondsen is een gratis prospectus verkrijgbaar bij SNS Bank via
0900 – 18 30 (lokaal tarief). SNS Bank en ASN Bank zijn, evenals de beleggingsfondsen die zij
uitgeven geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.
Voor de beleggingsfondsen van SNS Beleggingsfondsen NV en ASN Beleggingsfondsen NV zijn
afzonderlijke Financiële Bijsluiters opgesteld.
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SNS Rendementhypotheek

Een hypotheek met
beleggingsrekening
tegen lage lasten
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Met de SNS Rendementhypotheek financier je de aanschaf van je woning en kun
je tegelijkertijd vermogen opbouwen waarmee je in de toekomst (een deel van) je
hypotheek kunt aflossen. Je belegt vervolgens een beleggingsprofiel, passend bij het
rendement dat je nastreeft en het risico dat je wilt lopen.
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Beleggen in SNS Optimaalfondsen

Doelvermogen benodigd
om de lening af te lossen

Met de SNS Rendementhypotheek betaal je maan
delijks een bedrag aan rente en inleg. Je inleg wordt
belegd in één van de vier SNS Optimaalfondsen,
passend bij je beleggingsprofiel. De fondsbeheer
der zorgt ervoor dat de beleggingsmix van de SNS
Optimaalfondsen in de juiste verhouding blijft. Is je
situatie veranderd en daardoor je beleggingspro
fiel, dan kun je switchen naar het Optimaalfonds
dat bij je nieuwe profiel past. In geval van dividen
den en koersstijgingen groeit je vermogen.

0 jaar

30 jaar
Rendementlijn 7,10%

Inleg afhankelijk van
doelvermogen

Je kunt deze
hypotheek ook als
SNS Budget Hypotheek
afsluiten. Vraag erom bij
je adviseur.

Sluit je een SNS Rendementhypotheek
af, dan bepalen we in overleg met
jou – aan de hand van een prog
nose rendement dat past bij je
beleggingsprofiel – hoeveel je moet
inleggen om tot het doelvermogen
te komen. Het doelvermogen is het
bedrag dat je nodig hebt om de SNS
Rendementhypotheek af te lossen.
Hierbij kun je kiezen voor een perio
dieke inleg (een bedrag per maand),
maar het is ook mogelijk een een
malige aanvangsstorting te doen.
Een combinatie van een aanvangs
storting en een periodieke inleg is
ook mogelijk.
Periodiek ontvang je een overzicht
van het rendement dat je hebt
behaald, zodat je altijd een goed
inzicht hebt in de aflossingsmoge
lijkheid van je hypotheek aan het
einde van de looptijd.

De SNS Optimaalfondsen
Aan de hand van je beleggingsprofiel bepaal je in welk Optimaalfonds
je wilt beleggen.
Als blijkt dat je een Defensief profiel hebt, dan is de SNS Spaarhypotheek
waarschijnlijk een betere keus voor jou.
SNS Optimaal Geel
voor defensieve beleggers
SNS Optimaal Oranje
voor neutrale beleggers
SNS Optimaal Rood
voor offensieve beleggers
SNS Optimaal Paars
voor zeer offensieve beleggers
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Rekenvoorbeelden
Stel je koopt een huis en kiest voor
een SNS Rendementhypotheek met
een looptijd van 30 jaar. De beno
digde financiering voor de koopsom
inclusief kosten is € 200.000. Om
dit doelvermogen te bereiken leg
je maandelijks een bedrag in. Over
het hypotheekbedrag van € 200.000
betaal je ook rente, stel 5,6% per
jaar. Elk profiel heeft een eigen
prognose rendement.

*

Voorbeeld
Je beleggingsprofiel is Paars (zeer offensief)
Het Profiel Paars heeft een prognose rendement van
7,0%. Op basis van dit prognose rendement heb je
een maandelijkse inleg nodig van € 170,30.
Je brutomaandlast is als volgt opgebouwd:
Maandelijkse inleg
€ 170,30
Rente over € 200.000 (stel 5,6%)
€ 933,33
Totale brutomaandlast
€ 1103,63

Wil je ook je
overlijdensrisico verzekeren?
Vraag dan de Productwijzer
SNS Partnerverzekering aan
of kijk op snsbank.nl

) Bij deze berekening is het eigenwoningforfait en de vermogensrendementsheffing buiten beschouwing gelaten.
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Dit is precies wat je wilt

Je wilt liever een andere hypotheekvorm

	Kapitaalopbouw door beleggen.

	Sparen voor je kapitaalopbouw, zodat je zeker weet dat

	Altijd een passende belegging bij je beleggingsprofiel.

je de hypotheek op de einddatum kunt aflossen:
SNS Spaarhypotheek of SNS Spaarrekening Hypotheek.
	Beleggen op een andere manier:
SNS Beleggingsrekening Hypotheek of SNS Hypotheek
met duurzame ASN Fondsen.

	Lage maandlasten.
	Optimaal belastingvoordeel gedurende de looptijd.
	Tussentijds onbeperkte extra inleg mogelijk.
	Periodiek rapportage over de waardeontwikkeling en

samenstelling van je beleggingsportefeuille.
	Geen aankoopkosten.

Kijk op snsbank.nl om antwoord
te krijgen op de volgende vragen

SNS Rendementhypotheek en de belasting
	Tijdens

de looptijd van de SNS Rendement
hypotheek los je niet af. Hierdoor profiteer je
optimaal van de hypotheekrenteaftrek*. De
rente en kosten van een hypotheek zijn aftrek
baar van het inkomen in box 1 voor een periode
van maximaal 30 jaar. Voorwaarde is dat de
hypotheek is aangegaan voor aankoop, onder
houd en/of verbetering van de eigen woning (als
hoofdverblijf).
	Let op de bijleenregeling: de hypotheekrenteaf
trek kan beperkt zijn wanneer de opbrengst van
je huidige (oude) woning bij de verkoop meer
bedraagt dan de eigenwoningschuld voor die
woning.
	Over je opgebouwde beleggingswaarde betaal je
in box 3 jaarlijks vermogensrendementsheffing.
In deze box geldt een heffingvrij vermogen. Op
belastingdienst.nl vind je de exacte bedragen.

	Wat is mijn maximale hypotheekbedrag?
	Wat is mijn hypotheekbehoefte?
	Welke hypotheekvorm past bij mij?
	Wat ga ik netto per maand betalen?

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

) Onder de huidige wet- en regelgeving (september 2008)

*

Je wilt meer informatie over SNS Rendementhypotheek




Kijk op snsbank.nl.
Bel SNS Bank 0900 -18 50 (lokaal tarief).
Of neem contact op met een tussenpersoon.
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