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Nationale Hypotheek Garantie kostengrens omlaag
Per 1 juli 2014 zullen de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) normen wijzigen. De maximaal te verkrijgen
hypotheek met NHG bedraagt momenteel € 290.000,=. Dit houdt in dat de maximale koopsom bij bestaande
bouw en nieuwbouw € 273.584,= mag bedragen.

Open Huizen Dag op zaterdag 5 april 2014
Op zaterdag 5 april is de halfjaarlijkse Open Huizen Dag. U kunt dan zonder afspraak woningen bezichtigen.
Overweegt u om een woning te gaan kopen dan is deze dag een uitgelezen kans om u te oriënteren op de
woningmarkt. De betaalbaarheid van koopwoningen is de laatste jaren fors toegenomen door de lagere rente,
gedaalde huizenprijzen en de verlaagde overdrachtsbelasting.

REEDS EERDER VERMELD IN ONZE NIEUWSBRIEF MAAR NOG STEEDS ACTUEEL:

Informatieplicht bij eigenwoningschuld aan eigen BV of familie
Geld lenen van de eigen BV of van familie voor de aanschaf of verbetering van een eigen woning kan
aantrekkelijk zijn.

Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning
Vanaf 1 oktober 2013 tot 31 december 2014 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000,-.

Verlenging verhuisregelingen eigen woning
De tijdelijke verlenging van de termijn van de verhuisregelingen is met nog eens een jaar verlengd en blijft ook
in 2014 van toepassing.

Verlenging maatregel tijdelijke verhuur eigen woning
De regeling die hypotheekrenteaftrek mogelijk maakt na tijdelijke verhuur, wordt verlengd.

Hoogste Spaarrente van Nederland 1,75%!
Nationale-Nederlanden Bank heeft de hoogste spaarrente (zonder
beperkingen) van Nederland. Acadium Bastion biedt u de mogelijkheid om
een online spaarrekening te openen bij deze gerenommeerde bank.

Deposito Sparen 10 jaar 3,30%!
Bij BLG kunt u een spaarrekening openen met een vaste hoge rente. U stort eenmalig een bedrag en bepaalt
voor hoeveel jaar u dit bedrag wilt vastzetten tegen een vaste rente. Hoe langer u uw geld vastzet, hoe hoger
de rente. Thans tot wel 3,30% bij 10 jaar vast.

