Uw rentevoorstel ontvangen
U wilt een rentevoorstel ontvangen.
Daarom hebben we gegevens van u nodig.
Wilt u die op dit formulier invullen? Uw adviseur helpt u er graag mee.

Uw gegevens
U bent
Naam en voorletters:

M

V

Email:
Telefoon:
Hypotheeknummer:

Uw adviseur
Naam:

Rente
U vindt alle informatie over de rente op www.woonfonds.nl. Of vraag uw adviseur om uitleg.
Kies hieronder de rente-periode waar u het rentevoorstel van wilt. U mag meer dan 1 vakje aankruisen.
Let op: het kan zijn dat er boete wordt berekend als u de rente wijzigt. Hoe dit precies werkt leest u in hypotheekvoorwaarden.
Leningdeel: 					
(Gebruik per leningdeel 1 formulier)

Variabele Rente		
Vaste Rente
				Alleen met Spaar- of
				Hybride Hypotheek:
3 maanden		
1 jaar
		 2 jaar
		 3 jaar
		 4 jaar
		 5 jaar
			

6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
15 jaar

20 jaar
25 jaar
30 jaar

Ik wil de eventuele boete in de nieuwe rente verwerken (rentemiddeling). Kijk in uw hypotheekvoorwaarden of dit mogelijk is.

Let op
Stel uw adviseur vragen. Zorg dat u begrijpt welke gevolgen uw keuze kan hebben.

Offerte
U krijgt van ons een offerte. Dat verplicht u tot niets.
Ja, stuur een offerte.

Teken hier
U
Handtekening:				

Naam:

Plaats:				

Datum (dd-mm-jjjj):

Stuur ons het ingevulde formulier terug
U kunt het formulier mailen naar:
hypotheekbeheer@achmea.nl
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Of u kunt het formulier opsturen naar:
Woonfonds HypothekenPostbus 54
7300 AB Apeldoorn

