Hieronder ziet u een voorbeeld van een toelichting van de berekening vergoeding voor
ons renteverlies
U betaalt een vergoeding voor het renteverlies van de bank, omdat u de rentevaste periode
openbreekt. We berekenen dit renteverlies volgens de regels van de Autoriteit Financiële Markten
(AFM). Hieronder ziet u met welke gegevens we dit renteverlies berekenen.
De looptijd die nog over is, bepaalt de vergelijkingsrente
We kijken eerst naar de looptijd die nog over is. Daarover zou u de contractrente nog betalen. Bij die
looptijd die nog over is, zoeken we de rentes die horen bij de naast kortere en naast langere periodes.
Van die twee nemen we de hoogste rente. Die rente gebruiken we als vergelijkingsrente. Goed om te
weten: een hogere vergelijkingsrente zorgt voor een lagere vergoeding.
Deze gegevens nemen we mee in de rekensom
Naast de looptijd die nog over is, gebruiken we deze gegevens:
 het verschil tussen uw contractrente en de vergelijkingsrente
 de schuld die u nu heeft
 het bedrag dat u (nog) vergoedingsvrij mag aflossen
Waar we nog meer rekening mee houden
 Als u een lineaire of annuïtaire hypotheek heeft, lost u elke maand af. Daardoor zou u steeds
iets minder rente betalen. En daar houden we rekening mee in de berekening.
 Als u een spaar(rekening)hypotheek heeft, dan spaart u elke maand en heeft u een
spaarbedrag opgebouwd. Dat bedrag trekken we af van het bedrag waarover u een
vergoeding moet betalen. We houden ook rekening met de bedragen die u nog op zou
bouwen in de looptijd die nog over is. We houden alleen rekening met de bedragen die u
spaart, niet met de bedragen die u belegt.
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Voorbeeld gegevens om de vergoeding te berekenen
Hieronder staan uw gegevens die we gebruikt hebben om ons renteverlies te berekenen. Heeft u hier
vragen over? Vraag dan uw adviseur om deze informatie met u door te nemen.
Uw hypotheek
Hypotheeknummer
Leningdeel
Hypotheekvorm
Loan to Value (LTV)*
Oorspronkelijke schuld leningdeel 1
Ingangsdatum rentevaste periode
Einddatum rentevaste periode
Rentevaste periode
Uw contractrente

99.99.99.999
1
Spaar(rekening)hypotheek
NHG
€ 113.000,00
1 juni 2016
1 juni 2026
120 maanden
3,5%

* De LTV geeft aan hoe hoog de waarde van uw huis is in vergelijking met de hoogte van uw
hypotheek. Een percentage onder de 100% betekent dat uw huis meer waard is dan de
hypotheekschuld die u heeft. Een percentage boven de 100% betekent dat uw huis minder waard is
dan de hypotheekschuld. Als u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie heeft, dan staat er
NHG.
Dit wilt u doen
Reden berekening
Bedrag dat u wilt aflossen

Algehele aflossing
€ 108.000

Berekeningsdatum voor rentetarief
Aflosdatum

8 oktober 2018
1 november 2018

De vergelijkingsrente is gebaseerd op de rentetarieven die gelden op de berekeningsdatum. Eventuele
rentewijzigingen tussen de berekeningsdatum en de aflosdatum hebben geen invloed op de hoogte
van de vergoeding.
Stap 1: We bepalen het bedrag waarover u een vergoeding betaalt
Zo berekenen we het bedrag waarover u een vergoeding
Oorspronkelijke schuld
Schuld op 1 november 2018
Opgebouwd spaarbedrag op 1 november 2018
Netto schuld op 1 november 2018
Afgesproken vergoedingsvrije ruimte (20%)**
Dit jaar al gebruikte vergoedingsvrije ruimte
Dit jaar nog beschikbare vergoedingsvrije ruimte
Het bedrag waarover uw een vergoeding moet betalen:

moet betalen
€ 113.000,00
€ 108.000,00
€ 40.774,12
€ 67.225,88
€ 22.600,00
€ 0,00
€ 22.600,00
€ 44.625,88

** U mag één keer per jaar maximaal 20% van uw oorspronkelijke schuld van dit leningdeel aflossen
zonder dat u ons een vergoeding hoeft te betalen.

Stap 2: We bepalen de contractrente en de vergelijkingsrente
Met deze rentes hebben we de vergoeding berekend:
Contractrente
Vergelijkingsrente
LTV
Rentevaste periode die nog over is
Vergelijkingsrente – naast langer
Vergelijkingsrente – naast korter

4,55%
0,70%
NHG Budget Hypotheek
91 maanden
0,70% (120 maanden)
0,60% (72 maanden)

Renteverschil

3,85%

Soms krijgt u korting op uw rente of juist een opslag. Hieronder ziet u hoe dat bij u zit. Goed om te
weten: onder ‘contractrente’ ziet u de percentages die horen bij de rente die u nu heeft. Onder
‘vergelijkingsrente’ staan de percentages die horen bij de rente waarmee we vergelijken.
Gehanteerde rentekortingen en
renteopslagen
Budgetoptie Offerterente
Budgetoptie Passeren binnen 3 maanden
Budgetoptie Boete bij verhuizen
Budgetoptie Woonlastenverzekering
Budgetoptie Korting door RegioBank
Betaalrekening
Opslag tweede hypotheek (eerste elders)
Opslag recreatiewoning
Opslag beleggingspand/verhuur
Vaste op-/afslag
Spaar(rekening)hypotheek
Opslag kwartaal betaling

Contractrente

Vergelijkingsrente

Ja (0,10%)
Nee
Nee
Nee
Ja (0,10%)

Ja (0,10%)
Nee
Nee
Nee
Ja (0,10%)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

(0,40%)
(0,40%)
(0,40%)
(0,60%)
(0,10%)
(0,20%)

(0,50%)
(0,50%)
(0,50%)
(0,60%)
(0,10%)
(0,30%)

Stap 3: We bepalen de gemiste rentebetalingen
Om te berekenen welke rente wij mislopen, maken we een berekening. De uitkomst van de
berekening staat hieronder in de tabel ‘gemiste rentebetalingen’.
Stap 4: We bepalen de vergoeding op basis van gemiste rentebetalingen
Het bedrag is de som van alle bedragen over de resterende rentevaste periode (91 maanden) en kunt
u terugvinden in kolom ‘renteverlies’. Deze bedragen zijn contant gemaakt tegen de
vergelijkingsrente.
De vergoeding die u aan ons betaalt voor ons renteverlies:

€ 8.470,52

Tabel gemiste rentebetalingen

