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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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Wat is het?    Aflossingsvrije hypotheek

Voor wie is het?   Voor mensen van AOW leeftijd, met voldoende overwaarde en inkomen

Wat is het bedrag?   Maximaal 50% (niet meer dan € 500.000) van de marktwaarde van de woning, uitkering in één 

keer

Wat is de looptijd?  Levenslang, hypotheek moet worden afgelost bij verkoop van de woning/overlijden kredietnemer

HOE WERKT HET?

Op basis van de waarde van je woning en je inkomen berekent a.s.r. hoeveel je kunt lenen. Een eventueel nog lopende 

hypotheek moet worden afgelost of overgesloten naar de Levensrente hypotheek. De ASR WelThuis Levensrente 

hypotheek is een aflossingsvrije hypotheek. Je hoeft tijdens de looptijd van de hypotheek niet af te lossen. Het 

rentepercentage staat vast zolang jij (en je huidige partner) in het huis wonen. De rente wordt niet bij de schuld 

geschreven. Je betaalt het vaste bedrag aan rente elke maand aan a.s.r. Uiterlijk bij verkoop of na overlijden van de 

kredietnemer(s) moet de aflossingsvrije hypotheek worden afgelost.

GOED OM TE WETEN:

•  Voor het aflossen van een eventuele bestaande hypotheek moet je mogelijk boeterente betalen. Informeer hiernaar 

bij je hypotheekadviseur of geldverstrekker. 

•  Je kunt de Levensrente hypotheek niet meenemen naar een volgende woning. De hypotheek moet bij verkoop van 

je huidige woning worden afgelost.

•  Als je een nieuwe partner krijgt, kun je hem of haar niet laten bijschrijven op het contract. De hypotheek moet 

worden afgelost uiterlijk bij verhuizen of overlijden van de oorspronkelijke kredietnemer(s). Dit kan betekenen dat 

een nieuwe partner de woning dan moet verlaten 

•  De rente voor de hypotheek is meestal niet aftrekbaar. De hypotheek valt in box 3 van de inkomstenbelasting. Er 

zijn uitzonderingen. Bespreek je situatie met de hypotheekadviseur.

•  Je mag per kalenderjaar 15% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag zonder extra kosten aflossen. Los je meer 

af, dan betaal je mogelijk boeterente. Bij algehele aflossing bij verkoop of binnen 12 maanden na overlijden betaal je 

geen boeterente. 

•  De Levensrente hypotheek sluit je af via een hypotheekadviseur. De kosten voor het hypotheekadvies en de 

notariskosten voor de hypotheekakte en het eventueel doorhalen van de oude hypotheek zijn voor jouw rekening. 

Een taxatierapport is niet nodig. Een Calcasa waardebepaling is voldoende. Deze toets wordt uitgevoerd via en 

betaald door a.s.r.

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

het beste past.

WAT VINDT VERENIGING EIGEN HUIS? 

De ASR WelThuis Levensrente hypotheek kan een goede verzilvermogelijkheid zijn voor senioren met voldoende 

inkomen die levenslang in hun woning willen blijven wonen. De levenslange rente geeft zekerheid voor de maandlasten. 

Het risico van een restschuld bij verkoop is zeer gering omdat er tot maximaal de helft van de woningwaarde geleend 

kan worden. Dit kan ook een geruststelling zijn voor eventuele erfgenamen. Het is aan te raden om vooraf goed na te 

denken over wensen voor de toekomst. Zo kan de hypotheek niet worden meegenomen naar een volgende woning en 

kan een nieuwe partner niet worden bijgeschreven op het contract. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen 

is het verstandig om je goed te laten voorlichten door een deskundig financieel adviseur en met hem of haar te bekijken 

welke verzilveroplossing het beste bij jouw situatie past.

ASR WelTHuis levensrente hypotheek  

http://www.eigenhuis.nl/overwaardescan
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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.

Meer informatie en aanvragen: ASR WelThuis levensrente hypotheek

Maak een afspraak met een adviseur van Eigen Huis Hypotheekadvies 

http://eigenhuis.nl/contact
https://www.asr.nl/hypotheek/levensrente-hypotheek
https://www.eigenhuis.nl/hypotheekadvies#/

