Uitgave juni 2019

Stortingsformulier
Extra inleg bij renteherziening ZekerPlusHypotheek Rekening
Ondergetekende(n) geeft aan een bedrag van								 €
extra in te gaan leggen op de ZekerPlusHypotheek Rekening
met rekeningnummer:																				
Let op: Maak alstublieft niet meer geld over dan het bedrag dat u op dit formulier zet.
Maakt u toch meer over? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag van ons terug.
Hebt u bij deze renteherziening gekozen voor een 						
andere rentevastperiode dan u had?
																															

nee, ik heb weer gekozen voor dezelfde rentevastperiode
ja, namelijk voor een rentevastperiode van

jaar voor

%

Let op: Als u ‘Ja’ hebt aangekruist, stuurt u dan een kopie van uw rentevoorstel mee
met dit formulier.

Ondertekening
Datum ondertekening																				
Naam 1e rekeninghouder																		
Woonplaats																									

Handtekening																								
Naam 2e rekeninghouder																		
Woonplaats																									

Handtekening																								

Verzendadres
U kunt dit stortingsformulier (met uw eventuele rentevoorstel) inscannen en e-mailen naar
hypotheken@nn.nl of opsturen naar:
NN Hypotheken
Postbus 93604
2509 AV Den Haag

3521-40.1906

Let op
• Het is belangrijk dat wij dit formulier uiterlijk vier weken vóór de ingangsdatum van uw
nieuwe rentevastperiode van u ontvangen. Uw extra inleg moet vóór de ingangsdatum van uw
nieuwe rentevastperiode op uw ZekerPlusHypotheek Rekening staan. Gebeurt dit niet op tijd?
Dan kunnen wij uw extra inleg niet meer verwerken. U kunt dan pas weer aan het einde van
uw nieuwe rentevastperiode een extra inleg doen.
• U ontvangt een bevestigingsbrief van ons zodra wij dit stortingsformulier van u hebben
ontvangen. Hierin staat het rekeningnummer waar u uw extra inleg naar kunt overmaken.
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Belangrijk om te weten
Maximale bandbreedte Spaarrekening Eigen Woning
Uw financieel adviseur heeft bij het bepalen van het maximale bedrag van uw extra inleg
rekening gehouden met de maximale bandbreedte. De maximale bandbreedte is één van de
belangrijkste belastingregels van de SEW (Spaarrekening Eigen Woning).
Bij Nationale Nederlanden geldt een maximale bandbreedte van 1:5 (als de rentevastperiode
korter is dan de looptijd van de ZekerPlusHypotheek Rekening). Dit betekent dat het hoogste
bedrag dat u in een jaar spaart nooit meer mag zijn dan vijf keer het laagste bedrag dat u in een
jaar spaart (1:5 regel). De Belastingdienst accepteert een fiscale bandbreedte van 1:10.
Bij ons geldt de 1:5 regel omdat wij er ook rekening mee willen houden dat uw maandinleg in de
toekomst kan veranderen. Bijvoorbeeld bij ingang van een nieuwe rentevastperiode. Wij leggen u
graag uit hoe dit komt. De rente die u voor uw lening betaalt, kan bij ingang van een nieuwe
rentevastperiode veranderen. Als u dan een lagere rente gaat betalen voor uw lening, krijgt u ook
een lagere rente over het spaargeld op uw ZekerPlusHypotheek Rekening. Hierdoor neemt het
bedrag dat u iedere maand moet inleggen toe. Omgekeerd is dit ook het geval. Als u een hogere
rente gaat betalen voor uw lening, krijgt u een hogere rente op uw spaargeld en neemt uw
maandinleg af.
Wat gebeurt er als u niet voldoet aan de regels voor de SEW?
Als u niet aan de regels voor de SEW voldoet, heeft dit gevolgen voor uw belastingen.
Wilt u hier meer over weten? Uw financieel adviseur helpt u graag. U kunt ook kijken op de
website www.belastingdienst.nl.
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