Rentevaste periode

Vastzetten nieuwe rentevaste
periode 2 t/m 30 jaar*
Waarom dit formulier?

Heeft u een Obvion Hypotheek dan kan dat zonder kosten bij hypotheken met Obvion Flexibele Rente, Obvion Rentevrijheid, Obvion Variabele
Maandrente of Rentekeuzevrijheid (= uw lening bevindt zich in het laatste
jaar van de rentevaste periode). Heeft u een Obvion Basis Hypotheek dan
kan dat zonder kosten voor hypotheken met Obvion Flexibele Rente en
Obvion Variabele Maandrente. Of vanaf een maand voor het aflopen van
uw huidige rentevaste periode. Heeft u een Obvion Compact Hypotheek
dan kan dat zonder kosten met Obvion Flexibele Rente. Of vanaf een
maand voor het aflopen van uw huidige rentevaste periode

• Zodra wij uw aanvraag hebben verwerkt, ontvangt u een schriftelijke
bevestiging van uw keuze met vermelding van het nieuwe maandbedrag.
U ontvangt geen offerte.
• Behalve wijziging van de rentevaste periode en het rentetarief blijven alle
bepalingen uit de hypotheekakte en de daarbij behorende bijlagen van
kracht, tenzij anders is overeengekomen.
• Als het gewijzigde rentetarief gevolgen heeft voor de verschuldigde
premies van een aan de lening gekoppelde verzekering (bijvoorbeeld bij een
Spaarhypotheek) dan ontvangt u het wijzigingsblad voor de polis separaat
van de betreffende verzekeraar. Dit kan wellicht enkele weken duren.

• Voor de nieuwe rentevaste periode geldt het rentepercentage dat Obvion
hanteert op de datum van ontvangst van uw volledig ingevulde en
ondertekende aanvraagformulier.
•D
 e nieuwe rentevaste periode gaat in per de eerste van de maand volgend
op de maand waarin wij het volledig ingevulde en ondertekende formulier
hebben ontvangen.
• De door u gemaakte keuze kunnen wij (achteraf ) niet meer wijzigen en is
dus onherroepelijk.

Let op: de gekozen rentevaste periode mag de looptijd van uw hypotheek
niet overschrijden. Wanneer Obvion een dergelijke rentevaste periode niet
voert, mag u wel kiezen voor de eerstvolgende, langere rentevaste periode.
We verduidelijken dit met een voorbeeld:
De resterende looptijd van uw hypotheek is 8 jaar. Obvion biedt deze rentevaste
periode niet aan. Daarom mag u wel kiezen voor een rentevaste periode van 10 jaar.
U mag natuurlijk ook kiezen voor de kortere rentevaste periodes van 2, 5, 6 en 7 jaar.

Persoonlijke gegevens
Aanvrager 1

Aanvrager 2

Naam en voorletters

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voorvoegsel

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode en plaats

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nieuwe rentevaste periode
Hierbij verzoekt/verzoeken aanvrager(s) ) voor hypotheeknummer: ............................................................... een nieuwe rentevaste periode vast te zetten.
Kruis de gewenste rentevaste periode aan en vul het leningdeelnummer in.
Leningdeel nr. ............................

Leningdeel nr. ......................

Leningdeel nr. ......................

Leningdeel nr. ...................

2 jaar

2 jaar

2 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

2 jaar
5 jaar

6 jaar

6 jaar

6 jaar

6 jaar

7 jaar

7 jaar

7 jaar

7 jaar

10 jaar

10 jaar

10 jaar

10 jaar

12 jaar

12 jaar

12 jaar

12 jaar

15 jaar

15 jaar

15 jaar

15 jaar

20 jaar

20 jaar

20 jaar

20 jaar

30 jaar

30 jaar

30 jaar

30 jaar

Ondertekening
. ..................................................................................................................

Handtekening aanvrager(s).................................................................................................
Stuurt u het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:
Per post: Obvion, Postbus 3005, 6401 DM Heerlen. Per fax: 045 - 579 80 03

Datum

. ............................................................................................................................

...........................................................................................................................

Per mail: info@obvion.nl

* Wilt u kiezen voor een rentevaste periode van één maand, gebruik dan het formulier ‘Vastzetten nieuwe rentevaste periode Obvion Flexibele Rente’.
U kunt dit formulier downloaden van obvion.nl
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Plaats

