INFORMATIEBULLETIN APRIL 2007
Geachte relatie,
Wij hebben het genoegen u te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van ﬁnanciën, hypotheken, levensverzekeringen, leningen etc.
De onderwerpen die wij in dit nieuwsbulletin behandelen betreffen:
•
•
•
•
•

Nationale Hypotheek Garantie
Waardestijging huizen
Hypotheekrente
Kosten levensverzekeringen
Hypotheekrente aftrek

•
•
•
•
•

Starters op de hypotheekmarkt
De starterslening
Rechtsbijstand
Ouders als hypotheekverstrekker
Het hypotheekgesprek bij Thöni & Mandos

Wij hopen dat u met deze informatie uw voordeel kunt doen en mocht u nadere informatie over bepaalde onderwerpen
willen ontvangen of wilt u een afspraak met ons maken, kunt u gebruik maken van de aangehechte infokaart!
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Nationale Hypotheek Garantie:
Met ingang van 1 januari 2007 is de grens t.b.v. de Nationale Hypotheekgarantie verhoogd van € 250.000,- naar
€ 265.000,-. Hierdoor zijn er voor u wellicht meer mogelijkheden om extra voordeel te halen uit uw hypotheek.
Waardestijging:
De afgelopen jaren zijn de huizen prijzen blijven stijgen. Over 2006 stegen de huizenprijzen gemiddeld met 3,7%.
Voor 2007 wordt een waardestijging van 5,0% verwacht. Wellicht is ook uw woning behoorlijk in waarde toegenomen waardoor het goed mogelijk is dat u in aanmerking komt voor een rentekorting.
Hypotheekrente:
De hypotheekrentes van 10 jaar en langer zijn nog nooit zo laag geweest. Veel van onze cliënten hebben besloten
om de rente voor 10 jaar of langer vast te zetten en tevens proﬁteren van een lagere maandlast.
Kosten en levensverzekering:
De afgelopen tijd is er in de media veel te doen geweest over de “hoge” kostenstructuur van levensverzekeringen.
Deze berichtgeving is vaak eenzijdig en niet volledig. Men hield bijvoorbeeld geen rekening met de kosten voor de
overlijdensrisicoverzekering. Mocht u hier nog vragen over hebben kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
Hypotheekrenteaftrek:
In het nieuwe kabinet blijft de hypotheekrenteaftrek ongemoeid. CDA-leider Jan Peter Balkenende heeft niet toegegeven aan de wens van PvdA‘er Wouter Bos en ChristenUnie-voorman André Rouvoet om de hypotheekrenteaftrek
te beperken. ‘Er komt ook geen enkel initiatief en geen onderzoek‘, zegt een bron bij het CDA over de hypotheekrenteaftrek.
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Starters:
Voor starters geldt vanaf 1 januari 2007 dat er een strengere naleving komt van de gedragscode voor het afsluiten van
een hypotheek. De hoogte van de hypotheek wordt beperkt tot 4,5 keer het jaarinkomen. Wie hier overheen wil gaan,
zal een goede onderbouwing moeten geven. Banken zijn overigens niet verplicht zich aan de code te houden. De
verwachting is dat het overgrote merendeel dit wel zal doen.
Starterslening:
Sinds kort is het mogelijk om een ﬁnancieel steuntje in de rug te krijgen van de gemeente. Een van de voorwaarden
is dat men een starter is. Met behulp van de starterslening kan het mogelijk zijn om net dat huis te kopen dat anders
ﬁnancieel niet haalbaar was.
Rechtsbijstand:
Het niet nakomen en ontstaan van geschillen bij de aankoop van een (nieuwbouw) woning en/of verbouwingswerkzaamheden zijn veelal vervelende juridische aangelegenheden. Om hierbij vakkundig ondersteund te worden adviseren
we cliënten veelal een rechtsbijstandsverzekering bij Arag. Natuurlijk heeft u ook dekking voor geschillen die niet te
maken hebben met uw woning. De premie voor de module verkeer, consument & wonen, inkomen is € 203,30 per jaar.
Ouders als hypotheekverstrekker:
Ouders kunnen hun kind(eren) geld lenen, waarmee het de eigen woning (gedeeltelijk) kan ﬁnancieren. De rente is bij
het kind aftrekbaar in box I, terwijl de ouder in principe in box III over de vordering wordt belast. De rentevergoeding
die wordt afgesproken dient een zakelijke rente te zijn. Indien wenselijk kan de ouder het kind tegemoet komen door
binnen de schenkingsvrijstelling te schenken. Graag informeren wij u nader over de verschillende mogelijkheden.
Hypotheekgesprek:
Heeft u een woning op het oog en bent u op zoek naar een hypotheek met lage maandlasten? Wij vergelijken dagelijks vele geldverstrekkers op rente en voorwaarden en kiezen samen met u de voordeligste. Graag gaan wij met u een
adviesgesprek aan.

Uw adres voor duidelijke informatie
over ﬁnanciën en toekomst.
Laat u door ons informeren!
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