
Marconibaan 57
3439 MR Nieuwegein

T 0306660008

Postbus 645
3430 AP Nieuwegein

Rentetarieven ASR WelThuis hypotheek

Rentewijziging per: 22 Februari 2019

Variabel

NHG <55% <65% <85% <95% <110%

1 maand 1,50 1,85 1,86 1,87 2,05 2,15

Vast

1 jaar 1,25 1,45 1,46 1,47 1,70 1,75

2 jaar 1,25 1,45 1,46 1,47 1,70 1,75

3 jaar 1,25 1,45 1,46 1,47 1,70 1,75

5 jaar 1,30 1,50 1,51 1,52 1,75 1,80

6 jaar 1,55 1,80 1,81 1,82 2,05 2,10

7 jaar 1,60 1,80 1,81 1,82 2,05 2,10

8 jaar 1,60 1,80 1,81 1,82 2,05 2,10

10 jaar 1,80 2,00 2,01 2,02 2,24
2,20

2,25

12 jaar 2,10 2,35 2,36 2,37 2,59
2,55

2,60

15 jaar 2,15 2,40 2,41 2,42 2,64
2,60

2,65

20 jaar 2,30 2,55 2,56 2,57 2,79
2,75

2,80

25 jaar 2,50 2,70 2,71 2,72 2,95 3,00

30 jaar 2,60 2,75 2,76 2,77 3,00 3,05

Alle rentetarieven en bepalingen zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven en bepalingen kunnen geen rechten worden ontleend.
* Dit tarief is tot stand gekomen vanwege een actie.

                                                                                      http://www.dak.nl  |  hypotheken@dak.nl                                                                                        



Marconibaan 57
3439 MR Nieuwegein

T 0306660008

Postbus 645
3430 AP Nieuwegein

Bepalingen bij rentetarieven ASR WelThuis hypotheek

Bepalingen bij rentetarieven per: 21 Februari 2019

Op de ASR WelThuis hypotheek tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing:

De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op Offerterente en gelden voor de vormen Lineair en Annuiteiten
Kosten voor overbrugging zijn 0,30% van overbruggingskrediet
De annuleringskosten zijn 1,00% na acceptatie offerte
Afwijkingen/Uitsluitingen:
 - Aflossingsvrij en Leven en Belegging geldt een opslag van 0,15%
 - Rentevast 25 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 25 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 55%
 - Rentevast 25 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 25 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 25 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 95%
 - Rentevast 25 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 110%
 - Rentevast 30 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 30 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 55%
 - Rentevast 30 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 30 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 30 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 95%
 - Rentevast 30 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 110%
 - Rentevast 1 maand  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 1 maand  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 55%
 - Rentevast 1 maand  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 1 maand  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 1 maand  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 95%
 - Rentevast 1 maand  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 110%
 - Rentevast 1 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 1 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 55%
 - Rentevast 1 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 1 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 1 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 95%
 - Rentevast 1 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 110%
 - Rentevast 2 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 2 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 55%
 - Rentevast 2 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 2 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 2 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 95%
 - Rentevast 2 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 110%
 - Rentevast 3 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 3 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 55%
 - Rentevast 3 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 3 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 3 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 95%
 - Rentevast 3 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 110%
 - Rentevast 25 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 25 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 55%
 - Rentevast 25 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 25 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 25 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 95%
 - Rentevast 25 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 110%
 - Rentevast 30 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 30 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 55%
 - Rentevast 30 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 30 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 30 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 95%
 - Rentevast 30 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 110%
 - Rentevast 1 maand  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 1 maand  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 55%
 - Rentevast 1 maand  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 1 maand  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 1 maand  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 95%
 - Rentevast 1 maand  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 110%
 - Rentevast 1 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 1 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 55%
 - Rentevast 1 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 1 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 1 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 95%
 - Rentevast 1 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 110%
 - Rentevast 2 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 2 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 55%
 - Rentevast 2 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 2 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 2 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 95%
 - Rentevast 2 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 110%
 - Rentevast 3 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 3 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 55%
 - Rentevast 3 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 3 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 3 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 95%
 - Rentevast 3 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 110%
 - Rentevast 25 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 25 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 55%
 - Rentevast 25 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 25 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 25 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 95%
 - Rentevast 25 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 110%
 - Rentevast 30 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 30 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 55%
 - Rentevast 30 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 30 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 30 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 95%
 - Rentevast 30 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 110%
 - Rentevast 1 maand  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 1 maand  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 55%
 - Rentevast 1 maand  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 1 maand  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 1 maand  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 95%
 - Rentevast 1 maand  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 110%
 - Rentevast 1 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 1 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 55%
 - Rentevast 1 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 1 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 1 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 95%
 - Rentevast 1 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 110%
 - Rentevast 2 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 2 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 55%
 - Rentevast 2 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 2 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 2 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 95%
 - Rentevast 2 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 110%
 - Rentevast 3 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 3 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 55%
 - Rentevast 3 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 3 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 3 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 95%
 - Rentevast 3 jaar  bij Belegging  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 110%

    

Alle rentetarieven en bepalingen zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven en bepalingen kunnen geen rechten worden ontleend.
* Dit tarief is tot stand gekomen vanwege een actie.

                                                                                      http://www.dak.nl  |  hypotheken@dak.nl                                                                                        


