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Maximale hypotheek omlaag naar 103%.
Op dit moment kunt u een hypotheek krijgen van maximaal 104% van de waarde van de woning, dit is
inclusief 2% overdrachtsbelasting.
Vanaf 2015 bedraagt de maximale hypotheek 103% van de waarde van de woning. Bij aankoop van
een woning zal er dus meer eigen geld moeten worden ingebracht dan thans het geval is.
Tussen 2013 en 2018 verlaagt de overheid de maximaal te verkrijgen hypotheek stapsgewijs naar
100%. Dit betekent dat u vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kunt krijgen dan de marktwaarde
van de woning. De overheid doet dit stapsgewijs om huizenkopers de tijd te geven om te sparen.
Indien u nog gebruik wilt maken van de huidige spelregels (maximaal 104%), dan is het van groot
belang dat u snel contact met ons opneemt. Onze hypotheekadviseurs zijn u graag van dienst!

Woningmaatregelen Prinsjesdag
Rente over restschuld woning langer aftrekbaar
De rente over de restschuld die overblijft na de verkoop van een woning wordt langer aftrekbaar. De
periode wordt verlengd van tien naar vijftien jaar.
Fiscale verhuisregeling structureel drie jaar
Verlenging van de termijn van de renteaftrek voor de leegstaande te koop staande voormalige of een
leegstaande toekomstige eigen woning.
Lees verder

Open Huizen Dag op zaterdag 4 oktober 2014

Op zaterdag 4 oktober 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.

Rechtsbijstandverzekering
Gemiddeld komt 30% van alle Nederlanders in aanraking met een juridisch conflict over schade,
aansprakelijkheid of de aanschaf van een product. Zo ‘n vervelende situatie doet zich veelal
onverwacht voor. U heeft een conflict met uw werkgever. U bent ontevreden over iets dat u gekocht
heeft. Het kan iedereen overkomen. Vervelend, maar met een rechtsbijstandverzekering bent u
verzekerd van juridische bijstand.

