
Wil je meer weten over het verzilveren van de overwaarde van je huis?  

Kijk dan op eigenhuis.nl/verzilverenTip

1 van 2

Wil je meer weten over het verzilveren van de overwaarde van je huis?  

Kijk dan op eigenhuis.nl/verzilverenTip

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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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.

Wat is het?    Verkoop met levering op termijn

Voor wie is het?   Alleenstaanden vanaf 65 jaar. Partners: de jongste partner moet ten minste 68 jaar zijn | AOW + 

evt. klein pensioen 

Wat is het bedrag?    Maandelijkse uitkering eventueel in combinatie met uitkering ineens, hoogte is afhankelijk van de 

woningwaarde

Wat is de looptijd?  Tot het verlaten van de woning

HOE WERKT HET?

Je verkoopt je woning met uitgestelde levering. Dit betekent dat je gewoon in je woning kunt blijven wonen. Het 

eigendom gaat pas over naar Behouden Huis als je de woning verlaat, of na het overlijden van de langstlevende partner.

Je betaalt geen huur en ontvangt een maandelijkse uitkering tot het 100e jaar. De hoogte hiervan is gebaseerd op je 

leeftijd (en die van je partner) en de getaxeerde waarde van de woning. Je kunt ook kiezen voor een combinatie van een 

maandelijkse uitkering en een bedrag ineens.

GOED OM TE WETEN:

•  Rust er nog een hypotheek op het huis? Deze kan blijven doorlopen. De lasten voor deze hypotheek blijven voor 

jouw rekening. De hypotheek mag niet groter zijn dan 45% van de marktwaarde van de woning. Er moet ten minste 

€ 125.000 overwaarde zijn. 

•  De verkoopprijs wordt bij de start van de overeenkomst bepaald. Hierdoor profiteer je niet meer van een eventuele 

waardestijging van je huis. Daartegenover staat dat waardedalingen ook niet voor jouw rekening zijn. 

• Je blijft zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning en andere woonlasten.

• Wil je de woning aanpassen of levensloopbestendig maken? Dan moet je dit eerst met Behouden Huis bespreken.

•  Bij verhuizing wordt de uitkering voortgezet. Keuzemogelijkheid: bij vroegtijdig overlijden krijgen de erfgenamen de 

uitkering doorbetaald. 

•  De toekomstige uitkeringen vallen in Box 3 van de inkomstenbelasting. De woning en een eventuele hypotheek 

vallen in Box 3 van de inkomstenbelasting. Hypotheekrente is niet fiscaal aftrekbaar.

• Bij een faillissement van Behouden Huis wordt het contract ontbonden en ben je weer eigenaar van de woning.

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

WAT VINDT VERENIGING EIGEN HUIS? 

Je hoeft geen huur te betalen. Hiermee onderscheidt Behouden Huis zich positief ten opzichte van andere sale & leaseback-

aanbieders. Deze oplossing is vooral geschikt voor mensen die levenslang in de woning willen blijven wonen. Deze 

kredietvorm valt niet onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit betekent dat je niet kunt terugvallen op de 

bescherming of de klachtenprocedure van de AFM. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, is het verstandig 

om je financieel en fiscaal goed voor te laten lichten door een deskundig FFP financieel planner. 

Meer informatie en aanvragen: Behouden Huis

Behouden Huis 

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

