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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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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- en terughuurovereenkomst

Voor wie is het?   Vanaf 60 jaar

Wat is het bedrag?   Uitkering in een keer, hoogte is afhankelijk van de woningwaarde

Wat is de looptijd?   N.v.t.

HOE WERKT HET?

Je verkoopt je woning aan Levius en huurt deze vervolgens weer terug. Van eigenaar word je dus huurder van je woning. 

Je kunt zo lang je de huur betaalt in de woning kunt blijven wonen. 

Zowel de verkoopprijs als de maandelijkse huur worden op basis van een taxatie van het huis vastgesteld. Deze taxatie 

wordt uitgevoerd door een door Levius aangewezen taxateur. De overwaarde van het huis wordt in één keer aan je 

uitgekeerd.

GOED OM TE WETEN:

• Rust er nog een hypotheek op het huis? Dan wordt deze bij de start direct afgelost. 

• De huur is marktconform en wordt periodiek geïndexeerd. Dit betekent dat de huur na verloop van tijd kan stijgen. 

• Het onderhoud van de woning is voor rekening van Levius. 

• Een lagere huur in combinatie met een lagere uitkering van de woningwaarde is bespreekbaar. 

• Je ontvangt een fors bedrag ineens. Hierover betaal je belasting in Box 3.

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

het beste past.

WAT VINDT VERENIGING EIGEN HUIS? 

Voor senioren met voldoende inkomen zijn er meer mogelijkheden om de overwaarde van het huis op te nemen, 

bijvoorbeeld met een hypotheek. Het huren van de voormalige eigen woning kan een oplossing zijn als je meer geld wilt 

opnemen dan je met een hypotheek kunt krijgen en als je het daarbij niet belangrijk vindt dat je huiseigenaar blijft. Of als 

je bewust geen huiseigenaar meer wilt zijn.  Houd er wel rekening mee dat de (oplopende) huur zwaar kan drukken op je 

besteedbaar inkomen. Het geld dat je uit je huis hebt gekregen, moet je wellicht weer inzetten om de huur te betalen. 

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 goed voor te laten lichten door een 

deskundig financieel adviseur. 

Meer informatie en aanvragen: Levius.nl

Levius

http://eigenhuis.nl/contact
http://www.eigenhuis.nl/overwaardescan
https://www.levius.nl/

