Aflossingsvrije Hypotheek omzetten mogelijk tot 01-04-2013
Heeft u op dit moment een aflossingsvrije hypotheek en wilt u deze fiscaal vriendelijk
aflossen door middel van een (bank)spaarhypotheek? Dan is dat mogelijk tot uiterlijk
1 april 2013!
Zoals u weet is er geen voorziening getroffen om uw aflossingsvrije hypotheek op enig
moment geheel of gedeeltelijk af te lossen. Wilt u toch aflossen dan kunt u vrijwillig
(periodiek) aflossen of u kunt uw aflossingsvrije hypotheek omzetten in een
(bank)spaarhypotheek.
Bij een (bank)spaarhypotheek krijgt u te maken met fiscale spelregels. Het is dus zaak
dat u zich op dit terrein goed laat voorlichten zodat u later niet wordt geconfronteerd met
een fiscale claim.
Wilt u deskundig advies? Laat het ons dan uiterlijk 08-02-2013 weten!
contactformulier
Omzetten box-3 kapitaalverzekering in een Kapitaalverzekering Eigen woning
(KEW)
In onze nieuwsbrief van december 2012 hebben wij u geïnformeerd over de fiscale
wijzigingen met betrekking tot kapitaalverzekeringen.
Definitief is in het Parlement besloten dat het vanaf 1 april 2013 niet meer mogelijk is om
een kapitaalverzekering in Box 3 om te zetten in een Kapitaalverzekering Eigen Woning
(KEW).
Vanaf deze datum kan er ook geen nieuwe Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)
meer worden afgesloten.
Wanneer u een kapitaalverzekering heeft afgesloten die geen KEW is en deze verzekering
heeft een van de onderstaande kenmerken, dan is het van groot belang dat u zich
hierover laat adviseren.
-U heeft een kapitaalverzekering afgesloten na 14 september 1999 (en deze verzekering
is geen fiscale voortzetting van een verzekering van voor 14 september 1999) of;
-U heeft een of meerdere kapitaalverzekeringen afgesloten waarvan de looptijd korter is
dan 20 jaar en het totaal verzekerd kapitaal groter is dan € 28.134,-.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze nieuwsbrief van december 2012.
Deze kunt u vinden op www.hypotheekcentrum.nl
Wenst u advies dan kunt u vanzelfsprekend gebruik maken van onze expertise. De
advieskosten die wij hiervoor in rekening brengen zijn afhankelijk van de complexheid
van uw polissen en bedragen minimaal € 75,- incl. btw.
contactformulier
NB
Heeft u naar aanleiding van onze nieuwsbrief van december 2012 al advies gevraagd (en
dit door de grote hoeveelheid adviesaanvragen misschien nog niet ontvangen) dan hoeft
u niet opnieuw te reageren.
Hoogste Spaarrente van Nederland 2,4%!
WestlandUtrecht Bank heeft de hoogste spaarrente van
Nederland. Acadium Bastion biedt u de mogelijkheid
om een online spaarrekening te openen bij deze gerenommeerde
bank. Nadat u via onderstaande button uw gegevens hebt
ingevuld, zorgen wij voor verdere afwikkeling.

Kenmerken online spaarrekening
- Hoge, variabele rente, thans 2,4%
- Volledig online product
- Flexibel, geen minimale of verplichte maandelijkse
inleg
- Saldo altijd opvraagbaar, zonder kosten
- Maximaal € 1,0 miljoen rentedragend
- Rekening valt onder de Depositogarantieregeling
van de Nederlandsche Bank

