Lentebulletin april 2014

Hypotheekrente:
De ontwikkeling van de hypotheekrente gaat richting het niveau van 2005. Voor veel mensen een
mooi moment om kritisch te kijken naar de huidige oplossing. De hypotheekrente bedraagt op dit
moment *:





5 jaar vast vanaf 2,65%
10 jaar vast vanaf 3,55%
15 jaar vast vanaf 4,0%
20 jaar vast vanaf 4,1%

(*) peildatum 08-04-2014

Wellicht voor u ook interessant om te kijken naar alternatieven.

Normaal gesproken hanteren wij voor een hypotheekcheck een tarief van € 495,-. Voor u als
vaste relatie kunnen wij het vergelijk voor € 275,- aanbieden.
Verstrekkingsnorm:
Met ingang van 1 januari 2014 kunt u niet meer dan 104% van de waarde van uw woning financieren.
Dit maximale leenbedrag LTV (Loan To Value) wordt jaarlijks met 1% afgebouwd tot 100%. Vanaf 1
januari 2018 kun u niet meer lenen dan 100% van de waarde van uw woning.

Verstrekking t.b.v. energieneutrale woning:
Bezitters van een energieneutrale woning krijgen vanaf 01-01-2014 extra hypotheekruimte. Dit kan
oplopen tot € 13.500,-. Ook voor energiebesparende maatregelen is een extra ruimte tot € 8.000,mogelijk. Tevens geldt bij dit type investering een LTV van 106%.

Belastingvrije schenking € 100.000,-:
Tot 1 januari 2015 geldt een verhoogde vrijstelling van schenkbelasting van € 100.000,(was € 51.407,-). Daarbij komt dat het bedrag aan iedereen mag worden geschonken. Voorheen

was dit beperkt tot een schenking van ouder aan kind tussen de 18 en 40 jaar.
Voorwaarde is wel dat de schenking gebruikt moet worden voor de aankoop
van een eigen woning (ook in het buitenland) en/of het aflossen van een
eigenwoningschuld.

NHG hoogte/kosten/restschuld:
In 2014 is het mogelijk om de restschuld bij woningverkoop mee te financieren met de Nationale
Hypotheek Garantie (NHG). Voorheen was dit niet mogelijk waardoor geldverstrekker niet echt
stonden te springen om hieraan mee te werken. Wel moet de huidige hypotheek onder NHG zijn
gesloten en mag er geen eerder beroep op de NHG zijn gedaan. Het maximaal mee te financieringen
percentage is afhankelijk van de bank. Vaak wordt als voorwaarde gesteld dat de huidige hypotheek
bij dezelfde bank moet zijn ondergebracht.
Overigens daalt het maximale bedrag van de NHG per 1 juli 2014 van € 290.000,- naar € 265.000,-.
Dit betekent dat de koopsom i.v.m. 6% bijkomende kosten € 250.000,- mag bedragen. De kosten voor
NHG gaan omhoog van 0,85% naar 1,0% van het hypotheekbedrag.

Overlijdensrisicoverzekeringen:
De concurrentie tussen de aanbieders op het gebied van overlijdensrisicoverzekeringen is de afgelopen
jaren verder toegenomen. Het opnieuw afsluiten van uw overlijdensrisicoverzekering kan over de
resterende looptijd duizenden euro’s schelen. Indien u bij dezelfde maatschappij blijft, hoeft u niet
opnieuw gezondheidswaarborgen (gezondheidsvragen, keuring) aan te leveren. Wij kunnen voor u
doorrekenen van voor u het voordeel is.

Pensioenen:
Vanaf 1 januari 2014 heeft de AFM voor pensioenadviseurs en tussenpersonen nieuwe strengere eisen
opgesteld. Thöni & Mandos heeft alle papieren hiervoor gehaald.
Wij brengen een nieuwe pensioenpropositie in de markt voor collectieve pensioenen, de
PensioenOptimalisatie.
Een aantal kenmerken van deze pensioenoptimalisatie zijn:






Mogelijkheid om vrijwillig vanuit brutosalaris te sparen voor pensioen
en/of gaten in de sociale zekerheid
Besparing loonbelasting en sociale lasten
Werkgever bespaart tevens sociale lasten
Laag collectief tarief
Geen gezondheidsvragen

Heeft u interesse of vragen hierover neem dan contact met ons op.

