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Infoblad
Overwaarde gebruiken: 
ontdek je opties
Heb je een huis met overwaarde? Misschien wil je dit geld graag ‘uit de stenen halen’, bijvoorbeeld 

voor het aanpassen van je woning, voor een grote uitgave ineens of een maandelijkse aanvulling van je 

pensioen. In dit infoblad vind je informatie over één van de mogelijkheden. Wil je weten welke optie het 

beste bij jouw persoonlijke situatie past? Doe dan onze Overwaarde scan op eigenhuis.nl/overwaardescan

DE 11 MOGELIJKHEDEN:

1. ABN AMRO Overwaarde Hypotheek

2. Florius Verzilver Hypotheek

3. ZilverHuis Hypotheek

4. ASR WelThuis Levensrente hypotheek

5. SocioHypotheek

6. Hypotheek

7. SVn Blijverslening

8. SVn Blijverslening (hypothecair)

9. SVn Verzilverlening

10. Behouden Huis

11. Levius

https://www.eigenhuis.nl/woonsituatie/werksituatie-verandert/pensioenen/overwaarde-huis-opnemen#/
https://www.eigenhuis.nl/woonsituatie/werksituatie-verandert/pensioenen/overwaarde-huis-opnemen#/
https://www.eigenhuis.nl/woonsituatie/werksituatie-verandert/pensioenen/overwaarde-huis-opnemen/overwaarde-scan
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ABN AMRO Overwaarde Hypotheek 

Wat is het?    Opeethypotheek

Voor wie is het?   Vanaf 62 jaar, maximale leeftijd bij aanvraag 95 jaar | relatief laag (pensioen)inkomen

Wat is het bedrag?   Minimaal € 30.000, maximaal € 250.000

Wat is de looptijd?   Tot overlijden of verkoop van de woning

HOE WERKT HET?

De maximale opnamelimiet van deze hypotheekvorm wordt bepaald op basis van een aantal variabelen, zoals de 

leeftijd van de aanvrager en de waarde van de woning. Bij aanvang van het contract kies je of je het kredietbedrag in 

één keer wilt ontvangen of in periodieke uitkeringen. Je mag maximaal € 250.000 opnemen (in één keer of verdeeld 

over maandelijkse uitkeringen). Je hebt geen maandelijkse lasten voor deze hypotheek. De rente wordt bij je schuld 

opgeteld. Je krijgt de garantie dat je zo lang als je wilt in de woning kunt blijven wonen, ook als het krediet is opgebruikt.  

Heb je nog een hypotheek bij ABN AMRO, Florius of MoneYou? Deze hoef je niet verplicht af te lossen, maar is wel van 

invloed op de kredietruimte. Heb je een hypotheek bij een andere geldverstrekker, dan moet je deze verplicht aflossen 

of oversluiten naar ABN AMRO. ABN AMRO toetst of je de bestaande hypotheek op basis van je inkomen kunt (blijven) 

betalen.

GOED OM TE WETEN:

•  De rentevaste periode moet bij aanvang ten minste 10 jaar zijn. 

•  Voor het afsluiten van deze hypotheek moet je meestal langs de notaris. Dit brengt kosten met zich mee.

•  Voor het aflossen of oversluiten van je lopende hypotheek moet je mogelijk boeterente betalen. Voor het 

oversluiten betaal je ook notariskosten.

•  Je kunt een lopende hypotheek ook laten opnemen in de Overwaarde Hypotheek als daarvoor voldoende ruimte is. 

Dit kan wel gevolgen hebben voor je hypotheekrenteaftrek voor dit deel. Laat je hierover goed informeren door je 

hypotheekadviseur.

•   Bij het bepalen van de toekomstige woningwaarde wordt rekening gehouden met de levensverwachting en de 

ontwikkeling van de woningwaarde.

•  Een eventuele restschuld bij de verkoop van het huis is voor rekening van ABN AMRO. Aan deze garantie zijn 

voorwaarden verbonden, zoals goed onderhoud van de woning en een marktconforme verkoopprijs.

Doe de overwaarde scan op eigenhuis.nl/overwaardescan om te zien welke optie voor jou  

het beste past.

WAT VINDT VERENIGING EIGEN HUIS? 

De ABN AMRO Overwaarde Hypotheek kan mensen met een laag inkomen helpen om levenslang in hun woning 

te blijven wonen. Een eventuele restschuld bij verkoop wordt kwijtgescholden. Dit geeft ook zekerheid, ook aan 

de erfgenamen. De flexibiliteit is beperkt: je moet bij de start al aangeven hoe je het geld wilt opnemen. Doordat 

de rente wordt bijgeboekt, wordt de schuld gaandeweg hoger en de overwaarde kleiner. Dit is een aandachtspunt, 

bijvoorbeeld bij verhuisplannen of de wens om vermogen na te laten aan kinderen of anderen. Bekijk samen met de 

hypotheekadviseur of de Overwaarde Hypotheek goed past bij je situatie en wensen.

Meer informatie: ABN AMRO

Maak een afspraak met een adviseur van Eigen Huis Hypotheekadvies

http://www.eigenhuis.nl/overwaardescan
https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/overwaarde/overwaarde-hypotheek.html
https://www.eigenhuis.nl/hypotheekadvies#/
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HEB JE VRAGEN? OF ADVIES NODIG? 

NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN JE GRAAG.

Onze ledenservice is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 21.00 uur.  

Op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Bezoek eigenhuis.nl/contact of bel 033 450 77 50.

Dit is een uitgave van Vereniging Eigen Huis • Postbus 735, 3800 AS, Amersfoort

december 2022

Wijzigingen voorbehouden.

http://eigenhuis.nl/contact

