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1. Inleiding 

 
 

Beste jeroen,

 

Je hebt net online gecheckt of je je hypotheek kunt oversluiten en

hoeveel je daarmee kunt besparen.

We hebben het uitgebreid voor je berekend. De resultaten vind je

in dit overzichtelijke rapport.

 

Heb je vragen over dit rapport? Of wil je direct aan de slag? Neem

contact met ons op.

 

Met vriendelijke groet,

Moneywise Hypotheekteam

 
 
 

 

Jeroen Wolfsen

T: 085-760 7610

E: hypotheken@moneywise.nl

 
 



 

2. Waarom oversluiten? 

 
 

De hypotheekrente staat historisch laag en door je hypotheek

over te sluiten kun je fors besparen op je woonlasten. Maar je

maakt bij het oversluiten ook kosten.

Wanneer is het oversluiten van je hypotheek voordelig?

We zetten het voor je op een rij. 
  

Lagere hypotheekrente vs. de boeterente 

De afgelopen 10 jaar zijn de hypotheekrentes flink gedaald. Veel mensen

willen van de lage hypotheekrente profiteren door de hypotheek over te

sluiten.

Maar als je oversluit, dan betaal je vaak ook boeterente en kosten. De

lagere rentelast moet dus opwegen tegen de boeterente en de kosten

die je betaalt.

Oversluiten is volgens de AFM interessant als je de boeterente en de

kosten bínnen de nieuwe rentevastperiode moet terugverdient.

 
 



2. Waarom oversluiten? 
  
Afkopen renteschommelingen in de toekomst 

De hypotheekrente staat nu laag. Stel dat je deze lage rente voor 30 jaar

vast kan zetten, dan heb je voor de komende 30 jaar de financiele

planning op orde.

Voor veel mensen (met name ouderen) is dit een belangrijke drijfveer,

want op deze manier kopen ze rust in hun financiele huishouding.

 
  

Meer dan alleen rentevoordeel 

Maar er zijn meer overwegingen om je hyptheek over te sluiten, denk

aan:

 

Je wilt eigen meer zekerheid over de aflossing

Er zit een woekerpolis gekoppeld aan de hypotheek en daar wil je

vanaf

Je wilt je hypotheek verhogen tbv bijv. een verbouwing

Je nadert de 57-jarige leeftijd waarbij het pensioen inkomen een rol

gaat spelen
 



 

3. Voorwaarden 

 
 

Als je een hypotheek wilt oversluiten, moet je wel aan bepaalde

voorwaarden voldoen.

Op de website hebben we alle voorwaarden al langs zien komen.

We zetten het hier nog eens op een rij. 
  

Inkomen 

Je moet voldoende inkomen hebben om de hypotheek te kunnen

dragen.

De regels voor het krijgen van een hypotheek zijn de laatste 10 jaar

strenger geworden. Bovendien kan jouw inkomen ook zijn gewijzigd. 
 

Voldoende inkomen 

Op basis van je inkomen kun je € 429.136 aan hypotheek krijgen. Dat is

voldoende om de hypotheek over te sluiten.

 

We hebben nog géén rekening gehouden met eventuele verplichtingen

zoals: 

Studieschuld

Roodstand, creditcard of een lopende lening

Alimentatieverplichting

Private lease auto

Deze verplichtingen kunnen het bedrag dat je kunt lenen verlagen. 



3. Voorwaarden 
  
Woningwaarde vs. hoogte hypotheek 

Je kunt tegenwoordig alléén meer dan 100% van de waarde van de

woning lenen als je een energiezuinige woning hebt. De maximum

hypotheek mag dan niet hoger zijn dan 106% van de waarde van de

woning.

Zolang de hoogte van de hypotheek lager is dan de waarde van de

woning, kun je een hypotheek krijgen.

 
 

Voldoende waarde 

Je schat de waarde van jouw woning nu op € 400.000. Dat is meer dan

de hypotheek die er op rust. Dit is gunstig bij het oversluiten.

 
 



 

4. De boeterente 

 
 

Omdat je weggaat bij je huidige bank verbreek je de afspraak die

hebt met de bank. De bank loopt hierdoor rente mis en brengt

daarom een boeterente in rekening.

Hier leggen we je uit hoe de boeterente tot stand komt en hoe

hoog deze is in jouw situatie. 
  

Hoogte boeterente: € 13.062 

Op basis van de gegevens die je hebt ingevuld hebben wij een indicatie

van de boeterente berekend.

Als je de huidige hypotheek oversluit dan brengt AEGON  € 13.062 aan

boeterente in rekening. 
 

Hoe is dit opgebouwd? 

De hoogte van de boeterente worden bepaald door de volgende zaken:

 

Hoeveel mag je dit jaar nog boetevrij aflossen?

Hoe lang staat de rente nog vast?

Hoeveel rente betaal je nu?

Hoe hoog is de vergelijkingsrente



4. Boeterente 
  
Boeterente per hypotheekdeel 

 

Hypotheekdeel 1 (Aflosvrij)

Af te lossen hypotheek € 100.000

Boetevrij deel € 10.000

Boetebelast deel € 90.000

Hypotheekrente % 4,30

Vergelijkingsrente % 1,35

Totaal verschuldigde rente € 5.089

Contant gemaakt met 1,35% € 5.021

Hypotheekdeel 2 (Beleggers)

Af te lossen hypotheek € 150.000

Boetevrij deel € 15.000

Boetebelast deel € 135.000

Hypotheekrente % 4,50

Vergelijkingsrente % 1,35

Totaal verschuldigde rente € 8.151

Contant gemaakt met 1,35% € 8.042



4. Boeterente 
  
Kosten voor oversluiten 

Naast de boeterente betaal je ook kosten voor de notaris, de taxatie en

het hypotheekadvies: 

  
Kosten aftrekbaar voor inkomstenbelasting 

De kosten voor het oversluiten zijn aftrekbaar voor de

inkomstenbelasting. Zo krijg je tot maximaal 49,50% terug van de fiscus. 
  

Hoe betaal je de oversluitkosten 

Niet iedereen heeft zomaar een bedrag van € 15.787 beschikbaar. Kun je

dit niet zelf betalen? Dan is het in veel gevallen mogelijk om deze kosten

mee te financieren.

De Hypotheek wordt dan verhoogd met dat deel van de kosten die je

niet zelf kunt betalen. 

Kosten oversluiten hypotheek

Boeterente € 13.062

Notariskosten € 750

Taxatiekosten € 475

Hypotheekadvies & bemiddeling € 1.500

Totale kosten € 15.787



 

5. De nieuwe hypotheek 

 
 

Je weet nu wat het kost om weg te gaan bij je huidige bank.

De vraag is nu of het oversluiten voldoende voordeel oplevert om

die kosten goed te maken. 
  

Laagste rente van dit moment: 1,05% 

De laagste rente in de markt op dit moment is 1,05%.

Dit is de rente behorend bij een annuiteiten hypotheek met een

rentevastperiode van 10 jaar.Je kunt natuurlijk ook kieze voor een

langere rentevasteperiode Samen met één van onze

hypotheekadviseurs bepaald welke hypotheekvorm het beste bij jou

past. 
  

Nieuwe rentelast: € 194 

Als je oversluit naar deze bank, dan is de nieuwe rentelast: € 194.

Op dit moment betaal je maandelijks € 921. aan rente. Oversluiten levert

dus € 727. per maand aan rentevoordeel op.

 

Let op!

We vergelijken hier de bruto rentelast. Netto is het verschil kleiner,

omdat je nu meer rente betaalt, heb je ook meer hypotheekrenteaftrek.

Maar na oversluiten betaal je minder rente, dus ontvang je ook minder

hypotheekrenteaftrek. 
 



5. De nieuwe hypotheek 
  
Rentelast vs. maandlast 

Bij het vergelijken van de oude en de nieuwe situatie, kijken we naar

rentelast en niet naar de maandlast. 

In de meeste gevallen veranderd de hypotheekvorm namelijk. Zo kan

het zijn dat je nu weinig aflost en ervoor kiest om bij de nieuwe

hypotheek meer af te lossen. 

De rentelast daalt dan, maar omdat het rentevoordeel gebruikt wordt

voor aflossing, kan de maandlast stijgen. 
  

Een hypotheek die bij jou past 

We hebben je nu de laagste rente van dit moment laten zien. Dat maakt

duidelijk dat er te besparen valt. 

Hoe jouw nieuwe hypotheek eruit komt te zien hangt af van jouw

wensen en de mogelijkheden. 
 

Of je nu: 

meer zekerheid over de aflossing wilt

juist een deel aflosvrij wilt houden

kiest voor een lange looptijd van bijvoorbeeld 20 of 30 jaar

de hypotheek wilt verhogen t.b.v. een verbouwing of verduurzaming

of juist een deel van de overwaarde wilt opnemen
 

Wij werken samen met (bijna) alle banken in Nederland, dus onze

hypotheekadviseurs vinden altijd een hypotheek die bij je past! 
 



 

6. Hypotheek oversluiten 

 
 

 

Nu je weet hoe de hypotheek en de rentelast eruit kan zien, wil je

natuurlijk aan de slag. Daarvoor ben je bij ons aan het goede adres. 
 

Altijd de beste hypotheek in jouw situatie

Alles online geregeld wanneer het jou uitkomt

Keuze uit meer dan 30 geldverstrekkers

Laag tarief van éénmalig € 1.500,-
 
 
 
 

 

Direct beginnen?
Vraag direct een vrijblijvend hypotheekgesprek aan!

Ga naar: Adviesgesprek

https://www.moneywise.nl/hypotheek/advies/aanvragen.aspx?src=oversluitRapport


6. Hypotheek oversluiten 
  
Stap 1: Vrijblijvende belafspraak 

Iedere situatie is uniek. We inventariseren daarom eerst wat jouw

situatie is en wat de wensen zijn. We kijken naar de situatie nu, maar

houden ook rekening met de situatie straks.

Zo weten we zeker dat ons advies toekomstbestendig is. 
  

Stap 2: Rekenen 

Als we weten wat de wensen zijn, dan gaan we rekenen.

We maken een inschatting van de boeterente (als die nog niet bekend is)

en gaan rekenen. We bekijken hoeveel je kunt besparen en welke

mogelijkheden er zijn. We werken diverse scenario’s voor je uit. 
  

Stap 3: Opdracht tot dienstverlening 

Is oversluiten inderdaad voordelig? Dan gaan we voor je aan de slag. We

hebben dan een opdracht tot dienstverlening van je nodig.

Daarna kunnen we de boeterente opvragen en het oversluiten in gang

zetten. 
  

Stap 4: Aanvragen nieuwe hypotheek 

Om de nieuwe hypotheek aan te vragen hebben we een aantal

documenten nodig. Persoonsgegevens, maar ook gegevens van het

inkomen, verplichtingen en gegevens over de woning. In sommige

gevallen moet de woning getaxeerd worden. Ook dat regelen we voor je. 
  

Stap 5: Offerte nieuwe hypotheek 

Zodra alle documenten bij de nieuwe bank liggen, kunnen zij de

aanvraag beoordelen. Na akkoord zullen ze een offerte uitbrengen.  
  

Stap 6: Naar de notaris 

Nu de nieuwe bank uw hypotheek heeft goedgekeurd, moet je naar de

notaris. De notaris zorgt ervoor dat met het geld van de nieuwe bank de

hypotheek van de oude bank wordt afgelost.

Je hebt de hypotheek nu overgesloten! 
 



 

7. Vragen? 

 
 

 

Een hypotheek oversluiten is best spannend. Er moet een hoop

geregeld worden. Je hebt hier natuurlijk vragen over. Neem gerust

contact met ons op. Je kunt ons altijd bellen met je vragen. Maar

we zijn ook goed per email en WhatsApp bereikbaar. 
 

 



 

Proclaimer  
Dit rapport is uitgegeven in 2021. Het kan zijn dat in de tussentijd

nieuwe regels en wetgeving actief zijn. Heb je dit rapport een langere

tijd in bezit, dan is het raadzaam opnieuw naar de website te gaan en je

nieuwe uitgangspunten in te vullen.

Let op! Dit rapport is niet bedoeld ter vervanging van hypotheekadvies. 
 


