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Testamentadvies

Vermogensadvies

Beperking hypotheekrenteaftrek
Heeft u een hypotheek en een inkomen hoger dan € 68.507? Dan krijgt u
minder aftrek voor de rente en kosten van uw eigen woning door de tariefsaanpassing in de hoogste belastingschijf. Hierdoor is het wellicht verstandig
om uw hypotheek over te sluiten. Lees verder op pagina 5

Huren of kopen?
Of u een huis moet kopen of huren,
hangt af van uw persoonlijke
situatie. Op verschillende
momenten in uw leven kunt u met
deze vraag te maken krijgen: als
u voor het eerst zelfstandig gaat
wonen, of een gezin gaat stichten,
of wanneer u voor uw werk moet
verhuizen of op latere leeftijd als
u wellicht behoefte heeft aan een
kleinere of aangepaste woning.

Mark van Dam, financieel adviseur bij
de Financiële Inloop Zaak (FIZ),
vertelt: “Afhankelijk van uw
persoonlijke situatie kan het handiger
zijn om te huren in plaats van te
kopen. In verschillende fases van uw
leven komt de vraag weer terug: wat is
in mijn situatie het meest verstandig:
kopen of huren? Wij onderzoeken
graag samen met u wat voor u een
passende oplossing is.” Van Dam:

“In zijn
algemeenheid
geldt dat het
kopen van een
woning vooral
aantrekkelijk
is als u voor
langere tijd in
de woning wilt Mark van Dam,
financieel adviseur bij FIZ
blijven wonen.
Als u voorziet dat u bijvoorbeeld voor
uw werk binnen enkele jaren moet
verhuizen, dan is het huren van een
woning vaak financieel een betere optie
dan het kopen van een woning.”
“Naast financiële argumenten kunnen
ook gevoelselementen een rol spelen.”,
zegt Van Dam. “Vindt u flexibiliteit
belangrijk? Voelt u zich in het ene
woongebied meer op uw gemak dan in
het andere woongebied? Verschillende
factoren spelen hierin een rol.”

Financiële Planning

Levenstestament
wordt vaak vergeten
Als u zelf geen beslissingen meer kunt nemen, bijvoorbeeld als u
ziek wordt, kunnen uw naasten u helpen. Maar daarvoor heeft u
wel een levenstestament nodig. Dit is wat anders dan een ‘gewoon’
testament. In een levenstestament legt u vast wie uw financiële,
medische en persoonlijke zaken zal regelen als u dit zelf niet meer
kunt. Absoluut noodzakelijk, want anders bent u aangewezen op
de kantonrechter! Lees verder op pagina 5

Zijn uw medewerkers
financieel fit?
Uw medewerkers zijn het belangrijkste bezit van uw
organisatie. Belangrijk voor hen zijn naast een uitdagende
werkomgeving ook goede arbeidsvoorwaarden.
Als werkgever heeft u ook baat bij financieel fitte medewerkers.
Uit onderzoek is namelijk gebleken dat medewerkers die niet
financieel fit zijn, mindere prestaties op het werk leveren, het
IQ tijdelijk daalt tot wel tien punten en medewerkers het lastig
vinden om hun gedrag te sturen. Dit kost u als werkgever veel geld.
FIZ heeft veel ervaring in het financieel begeleiden van werknemers
en helpt u hier graag bij. De kosten voor u zijn beperkt, want u
kunt hiervoor de werkkostenregeling (WKR) benutten.

Vrije ruimte WKR verhoogd vanaf 2020
Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunt u als werkgever
vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers geven
zonder dat deze worden belast. De werkkostenregeling is in 2020
verruimd: van 1,7% in 2019 naar 3% in 2020 over de eerste € 400.000.

Rekenvoorbeeld maandlasten huren versus kopen
Huurwoning

Koopwoning

€ 750 per maand
Jaarlijks 2% huurstijging

€ 750 per maand (woningprijs € 200.000)
Hypotheekrente 2% 30 jaar vast

Bruto maandlasten		

Start		

Na 10 jaar

Na 20 jaar

Na 30 jaar

Huurwoning			

€ 750		

€ 914		

€ 1.114		

€ 1.358

Koopwoning			

€ 750		

€ 750		

€ 750		

€ 0*

Eventuele huurtoeslag of hypotheekrenteaftrek is nog niet in deze berekening meegenomen.
* Na 30 jaar heeft u een mooi vermogen opgebouwd: de woning is uw bezit en de woningwaarde behoort tot uw vermogen.
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testamenten
levenstestamenten
samenleefcontract
huwelijkse voorwaarden
mediation
oprichten of overnemen
van een B.V.

notariaat & mediation

Burgemeester Veenhovenplein 1, de Wijk

T: 0522 - 440 473

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

info@stotijnnotariaat.nl

Dijkhuizen 7, Ruinerwold

www.stotijnnotariaat.nl
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De Financiële Inloop Zaak (FIZ): betrouwbaar
en onafhankelijk hypotheekadvies
Als u een eigen woning wilt kopen,
heeft u vaak veel vragen. Dat is zowel
het geval bij het afsluiten als bij het
oversluiten van een hypotheek. Is de
aankoop van de woning financieel
verantwoord? Wat is mijn maximale
hypotheek? Welke maandlasten
horen daarbij en kan ik die dragen?
Welke hypotheek past bij mij? U
wilt natuurlijk profiteren van de
huidige lage hypotheekrente, maar
is het oversluiten van uw hypotheek
nu een verstandige keuze? FIZ
helpt u bij het vinden van de juiste
antwoorden.

Stap 1 Kennismaking
Kom gewoon binnenlopen bij ons of
maak een afspraak. Wij laten u zien
hoe wij werken, welke voordelen
dit voor u heeft en waarom wij
voordeliger kunnen werken dan
de duurdere landelijke ketens. Ook
berekenen wij voor u de maximale
hypotheek met de bijbehorende
maandlast. Deze eerste stap is altijd
gratis en geheel vrijblijvend.

Stap 2 Inventarisatie
Samen met u brengen wij uw
persoonlijke situatie en uw wensen in
kaart. Wij maken een uniek klant- en
risicoprofiel met uw doelstellingen
en wensen, uw financiële positie, uw

kennis en ervaring met financiële
producten en uw leefsituatie en
risicobereidheid: de mate waarin u
bereid bent risico’s te nemen.

Stap 3

Advies

Wij presenteren ons adviesrapport.
Hierin wordt duidelijk welke
risico’s verbonden zijn aan het
afsluiten van een hypotheek en
wat de gevolgen zijn voor de
betaalbaarheid van de hypotheek
bij pensionering, vroegtijdig
overlijden, arbeidsongeschiktheid
en werkloosheid. Uiteraard geven
wij ook advies over wat u kunt
doen om deze risico’s op te vangen.
Vervolgens bepalen wij samen welke
hypotheekconstructie het beste bij u
past.

Stap 4 Bemiddeling
Aan de hand van de hypotheekconstructie die het beste bij u past,
vergelijken wij in een handig overzicht
de maandlasten en de voor- en
nadelen van de voor u meest relevante
geldverstrekkers en zoeken wij naar
de beste prijs-kwaliteitverhouding
in uw situatie. Wij hebben geen
(financieel) belang bij de hoogte van
de hypotheek, de hypotheekvorm
en de geldverstrekker die u wenst te
kiezen. Op deze manier kunnen wij
u goed helpen bij uw keuze voor de

Voorkom het opeten van uw vermogen
bij opname in een zorginstelling

Als u in een zorginstelling woont,
betaalt u een bijdrage voor de Wet
langdurige zorg (Wlz). De hoogte
van deze bijdrage hangt af van
uw inkomen en uw vermogen. De
bijdrage kan oplopen tot ruim
€ 2.400 per maand en kan ten
koste gaan van uw vermogen. Voor
de hoogte van de eigen bijdrage
wordt gekeken naar uw vermogen
van 2 jaar geleden. Het kan verstandig zijn om daarom uw ver-

mogen en dus ook de hoogte van
uw eigen bijdrage te verkleinen,
bijvoorbeeld door het doen van
een schenking (op papier) of door
het opstellen van een testament
waarin staat dat de kindsdelen
direct opeisbaar zijn bij opname in
een zorginstelling. FIZ adviseert u
graag over de mogelijkheden zodat
u uw vermogen niet ‘opeet’ als u in
een zorginstelling verblijft.

Woningwaarde valt ook onder vermogen
De meeste mensen vinden zichzelf niet echt vermogend. Vaak
wordt er dan gekeken naar het saldo op de bankrekening en
het spaargeld. Maar heeft u ook een eigen woning? Het saldo
van de WOZ-waarde min de hypotheek is ook vermogen.

geldverstrekker die het beste bij u past.
Vervolgens vragen wij de best passende
offerte voor u aan. Wij nemen u alle
administratieve zaken uit handen tot en
met het passeren van de hypotheekakte
bij de notaris. Zodat u zich kunt richten
op uw (nieuwe) woning.

Stap 5

Financiële coach

Nadat de hypotheek is afgesloten,
gaat onze service verder. Wij staan
voor u klaar als u vragen heeft over het
advies of over de hypotheek. Ook als
het even tegen zit, bijvoorbeeld als er
wijzigingen zijn in uw privésituatie.

Klantreview
“Via een goede vriend zijn mijn vrouw en ik terechtgekomen
bij de Financiële Inloop Zaak voor hypotheekadvies voor
ons nieuwe huis. FIZ sprak mij in het bijzonder aan vanwege
hun persoonlijke aanpak. Het voelde direct vertrouwd. Erik Gritter was onze
contactpersoon. Het eerste gesprek was gezellig en informeel waarin we veel
informatie kregen en Erik luisterde heel goed naar onze wensen. Ook als
we contact opnamen met iemand anders van FIZ, bijvoorbeeld met Bianca
Lok, waren de contacten leuk, op een persoonlijke manier en ze waren erg
behulpzaam bij het beantwoorden van onze vragen. Ik zit zelf niet in de
financiële wereld, dus soms wilden we nog extra uitleg en dan namen ze ruim
de tijd voor ons om het nogmaals uit te leggen. Dat zorgt voor vertrouwen.
Ook stonden ze open voor andere gedachten van onze kant. Dat was fijn.
We hebben eerder andere ervaringen bij landelijke ketens gehad, maar wij
kregen de indruk dat zij extra producten wilden verkopen aan ons. En dat
gevoel hadden we niet bij FIZ. Ik hoorde dat FIZ niet alleen hypotheekadvies
geeft, maar ook kennis heeft van de totale financiële planning, zoals
vermogensbemiddeling. Binnenkort lopen we weer eens binnen bij FIZ om
ons verzekeringspakket te laten doorlichten. Ik ben erg benieuwd naar hun
mening en adviezen daarover. Ik zou het handig vinden als we ons hele pakket
bij FIZ onder zouden kunnen brengen. Alles op 1 plek. Het is zelfs zo dat ik
voor alle financiële zaken nu even Erik zou benaderen voor advies. Ik zou
de diensten van FIZ zeker aanraden aan anderen en dat heb ik inmiddels al
gedaan. Het voelt als een vertrouwde partner. En ze nemen echt de tijd voor je.”
Naam bij redactie bekend

Tijdelijk arbeidscontract
en hypotheek
Voor hypotheekverstrekkers is één van de
belangrijkste beoordelingscriteria het
inkomen. “Nu zien wij vaak dat vooral
starters op de woningmarkt (nog) geen vast
contract hebben.”, aldus Erik Gritter, hypotheekadviseur bij FIZ. “Toch zijn er dan
mogelijkheden om een hypotheek af te sluiErik Gritter, financieel planner en
ten, bijvoorbeeld met een intentieverklahypotheekspecialist bij FIZ
ring of een perspectiefverklaring. Ook telt het
aantal jaren werkervaring mee ook al is dit niet bij één vaste werkgever.”



Bent u in het bezit van een tijdelijk contract en geeft de werkgever een
intentieverklaring af? Dan wordt er voor de hypotheek gerekend met het
volledige huidige inkomen.



Is een intentieverklaring niet mogelijk, maar werkt u al 3 jaar of langer
op basis van tijdelijke contracten? Dan kijken geldverstrekkers naar het
gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar. Als dit gemiddelde hoger is dan
het inkomen in het laatste jaar, dan geldt echter het inkomen in het laatste
jaar als uitgangspunt.



Heeft u minimaal 1 jaar voor hetzelfde uitzendbureau gewerkt? Dan kunt
u een perspectiefverklaring aanvragen. De perspectiefverklaring is speciaal
voor flexwerkers. Gekeken wordt of u de komende jaren voldoende uitzicht heeft op werk. Als deze verklaring wordt afgegeven, heeft dit voor een
grote groep hypotheekverstrekkers dezelfde waarde als een werkgeversverklaring. Het inkomen dat blijkt uit de perspectiefverklaring dient dan als
basis voor de hypotheekaanvraag.

Meer informatie? Loop gerust binnen bij FIZ.

Uw partner in advies en installatie van zonnepanelen
voor de particuliere markt en het MKB.

dsdsds

Fiscale voordelen
Eigen baas over energie
Groene energie
Verbetering van het energielabel
Duurzame uitstraling & imago
Belegging in eigen hand
Courantheid van bedrijf of woning

Volledige installaties

Gratis berekeningen

Ledlicht & Concept BV
Kantoor / Showroom
Winkler Prinsstraat 24
9403 AZ Assen
Drenthe

M. 06 - 211 438 14
T. 0592 - 769 067
ledlichtenconcept@gmail.com
www.ledlichtenconcept.nl

FISCALIS Accountants & Lonen
FISCALIS Accountants is een klein
accountantskantoor, dat sinds 2012 is gevestigd
aan de Torenlaan 18a. Het kantoor bestaat uit
een vijftal medewerkers en beschikt over alle
kwalificaties die van een accountantskantoor
verwacht mogen worden.
Zo is FISCALIS Accountants lid van de
beroepsorganisatie voor accountants, het NBA.
Het kantoor staat onder leiding van Ben Vroom die
registeraccountant is.
FISCALIS Lonen is een zelfstandig
loonadministratiekantoor en werkt nauw samen
met FISCALIS Accountants, maar ook met andere
administratiekantoren. Daarnaast heeft FISCALIS
Lonen ook haar eigen klantenkring. FISCALIS
Lonen staat onder leiding van Anja van Wijk,
Register belastingadviseur.

het doen van aangifte Vennootschapsbelasting. Ook
voor de aangifte Inkomstenbelasting als particulier
of zelfstandige, kunt u bij ons terecht. Daarnaast
verzorgen wij de complete salarisverwerking van uw
personeel, inclusief loon- en pensioenaangiften.
De samenwerking met Fundament Finance zorgt er
daarnaast voor dat wij u ook van dienst kunnen zijn,
op vakgebieden die niet tot onze kerndisciplines
behoren. Relaties die via Fundament Finance
binnenkomen genieten daarnaast een korting.
Naast genoemde werkzaamheden, verrichten we veel
fiscale adviesopdrachten, waarbij te denken valt aan
bijv. bedrijfsovernames, het staken van uw bedrijf,
uw bedrijf de BV inbrengen, maar ook begeleiding
bij lastige belastingcontroles en het opzetten en
begeleiden van (her)structureringsvraagstukken.

We zijn een open en informeel kantoor en hechten
aan persoonlijk contact en zonder drempel zijn
om contact te zoeken. Voor telefonisch overleg
en mailcontact worden dan ook geen kosten in
rekening gebracht.

Ons motto is, schoenmaker blijf bij je leest, en
daarom maakt FISCALIS gebruik van een netwerk
aan vakspecialisten ingeval van situaties waarvoor
een specifieke kennis is vereist. Het is goed om te
weten wat je kunt, maar belangrijker om te weten
wat je niet kunt.

Voor de administratieve verwerking van bonnen,
facturen en andere gegevens, dan wel het verzorgen
van aangiften Omzetbelasting, kunt u terecht bij
ons. En voor het opstellen van een jaarrekening en

Onze deur staat open aan de Torenlaan 18a. U bent
van harte welkom om onder het genot van een kop
koffie of thee geheel vrijblijvend van gedachten te
wisselen.

accountants@fiscalis.org
0592-76 21 00

lonen@fiscalis.org
0592-762120

Torenlaan 18a
9401 HR Assen

Waargebeurd
Mijn vader
kreeg een
zwaar ongeluk
Ik herinner mij het nog als de
dag van gisteren: de politie stond
voor de deur om het slechte
nieuws te brengen. Mijn vader
had een zwaar auto-ongeluk
gehad. Hij was zwaargewond
en had hersenbeschadiging
opgelopen. Vier weken werd hij
in slaap gehouden. Gelukkig
is mijn vader er nog, maar hij
zal nooit weer de oude worden.
Door de hersenbeschadiging is
mijn vader zijn verstandelijke
vermogens kwijtgeraakt.
Na een tijdje begonnen de
administratieve problemen.
Ik kreeg geen toegang tot de

Testament of levenstestament
Wat is het verschil?
Vervolg voorpagina
Een testament is bijna bij iedereen bekend. Hierin legt u vast
wat er met uw geld, huis en
andere bezittingen of schulden
moet gebeuren als u overlijdt.
Maar wat als u ziek wordt of een
ongeluk krijgt en niet meer in
staat bent om beslissingen te
nemen?

Dan geldt het testament nog niet
en kunnen uw naasten tegen problemen aanlopen als ze financiële
zaken voor u willen regelen. Uw
naasten krijgen dan bijvoorbeeld
niet zomaar de beschikking over
uw financiën. Zij moeten dan eerst
naar de kantonrechter die iemand
benoemt als bewindvoerder en
een volmacht geeft om belangrijke
beslissingen voor u te nemen.
Dit kost vaak veel tijd. Tijd die u

Ronald Bergman en Peter van de Meeberg van FIZ zijn beiden gecertificeerd door de
Federatie Erfrecht Specialisten (FES). Een waarborg voor kwalitatief goed en eerlijk advies!

financiële gegevens van mijn

Wij zijn erkend erfrechtplan specialist. Wij stellen
samen met u de inhoud van uw (levens)testament
samen en werken daarin nauw samen met een aantal
notariskantoren, die zich bij ons hebben aangesloten.

vader. Bij de bank konden ze niks
voor mij doen. Mijn vader moest
namelijk zelf toestemming geven
aan de bank zodat ik toegang
kreeg tot zijn bankgegevens
en dat was nu onmogelijk
geworden. Via de kantonrechter
moest ik er eerst voor zorgen
dat ik de zogenoemde
bewindvoerder werd voor mijn
vader. Zes maanden gingen er
overheen voordat dit geregeld
was. Het betalen van de
rekeningen moest ik gedurende
deze tijd zelf bekostigen
terwijl mijn vader genoeg geld
op de bank had staan. Had
mijn vader maar eerder een
levenstestament opgesteld, dan
had ons dit veel tijd, moeite
en stress bespaard. Dit was
voor mijn man en mij wel de
reden dat wij ervoor kozen op
tijd een levenstestament op
te stellen zodat we niet weer
tegen administratieve zaken
aanlopen als een van ons iets
overkomt en we anderen niet
belasten met het regelen van
onze zaken. Ronald (Bergman
red.) heeft ons geadviseerd en
is met ons meegegaan naar de
notaris om alles te regelen. Een
geruststellend gevoel dat nu
alles goed op papier staat!

gewoon testament, benoemt u in
een levenstestament een persoon
(of meerdere personen) die zaken
voor u mogen beslissen op het moment dat u dat zelf niet meer kunt
en legt u uw wensen vast over wat
er met uw leven moet gebeuren.
Een hele geruststelling dat alles
goed geregeld is voor later als u uw
eigen zaken eventueel niet meer
kunt regelen!

vaak niet heeft als u bijvoorbeeld
plotseling iets overkomt, zoals een
hersenbloeding. Door het opstellen van een levenstestament houdt
u de regie over uw leven en bepaalt
u zelf wat er tijdens uw leven moet
gebeuren als u zelf deze beslissingen niet meer kunt nemen. Een
levenstestament geldt dus tijdens
uw leven en een testament werkt
nadat u overlijdt. Net als in een

Wist u dat...
De hypotheeknormen in 2021
zeer waarschijnlijk worden
versoepeld? Het gaat om de
volgende voorstellen:

Tweeverdieners mogen in 2021
meer lenen voor een woning
Voor de bepaling van de maximale
hypotheek mag u in 2021 mogelijk
90% van het tweede inkomen
meetellen; dat is nu nog 80%.
Door deze versoepeling kunnen
tweeverdieners die nu maximaal zo’n
€ 300.000 kunnen lenen in 2021 wellicht
€ 10.000 tot € 12.000 meer lenen.

Een studieschuld weegt in 2021
minder zwaar mee

Bij een studieschuld van € 25.000
kunt u tussen de € 7.000 en € 8.000
meer lenen.

Starters betalen in 2021 geen
overdrachtsbelasting meer
Nu betaalt u nog 2%
overdrachtsbelasting, maar deze
belasting vervalt mogelijk voor
iedereen tussen 18 en 35 jaar die voor
het eerst een huis koopt. Op een huis
van € 300.000 scheelt dit € 6.000.

De voorstellen zijn verwerkt in
Bij een studieschuld van € 10.000 en een wetsvoorstel dat minister van
Financiën Hoekstra halverwege dit
een hypotheekrente van 1 à 2% kan
jaar heeft ingediend. Een dergelijke
dit mogelijk zo’n € 3.000 schelen.

concept-wijzigingsregeling wordt
gewoonlijk overgenomen en is op
Prinsjesdag gepresenteerd. Het is dus
goed mogelijk dat u in 2021 meer
mag lenen voor uw eigen woning en
starters voordeliger uit zijn.

Beperking hypotheekrenteaftrek
Vervolg voorpagina
In 2019 was de aftrek van de hypotheekrente in de
hoogste belastingschijf nog 49%, maar vanaf 2020
wordt de hypotheekrenteaftrek beperkt.
Door de afbouw van de hypotheekrenteaftrek kan het
voor u voordelig zijn om uw hypotheek over te sluiten.
De huidige hypotheekrente is nu immers historisch
laag. De eventuele boeterente voor het oversluiten kunt
u in 2020 nog tegen maximaal 46% aftrekken. Zo kan
oversluiten een aantrekkelijke optie voor u zijn.

FIZ rekent het voordeel graag voor u uit. Loop gerust
eens binnen voor een vrijblijvende afspraak.

Afbouw hypotheekrenteaftrek voor
hogere inkomens vanaf € 68.507
•
•
•
•

2020
2021
2022
2023

46%
43%
40%
37,05%
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Van ontwerp naar ideale kast op maat
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Bel voor direct contact:
0592 762 022

Meer lenen dan de
woningwaarde
Bij een gewone hypotheek kunt
u 100% van de woningwaarde
lenen. Maar investeert u in energiebesparende maatregelen? Dan
mag u meer lenen: maximaal
106% van de woningwaarde.
Energiebesparende maatregelen
zijn bijvoorbeeld gevel-, dak-,
of vloerisolatie, een HR-ketel,
energiezuinige kozijnen en/of
deuren, HR++ (of hoger) beglazing,
warmtepomp en zonnepanelen.
Het treffen van deze maatregelen
zorgt ook voor een besparing op
uw energierekening. In een aantal
gevallen mag u zelfs meer lenen:



€ 9.000 voor de aankoop van een
woning met een A++ label of als de
EPC-waarde* niet hoger is dan 0,6



€ 15.000 als de EPC-waarde van
de woning gelijk of lager is dan 0



€ 25.000 voor een NulopdeMeter-woning (dit is een
energieneutrale woning, dus
waar u geen energiekosten
heeft) en als voor die woning een
energieprestatie is afgegeven
voor ten minste 10 jaar

Helaas werken niet alle hypotheekverstrekkers met deze regelingen.
Loop eens binnen bij FIZ om te vragen
wat de mogelijkheden voor u zijn.

Rekenvoorbeeld
Woningwaarde van de nieuwe
woning: € 300.000. Voor deze
woning mag u dus een hypotheek
afsluiten van maximaal € 318.000 als
u die € 18.000 maar gebruikt om uw
huis energiezuiniger te maken.
*De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) is de maat voor
energiezuinigheid. De waarde 1,0 is ongeveer wat een
gemiddelde woning in 1990 presteerde. Als de EPCwaarde van een huis 0,6 is, betekent dit dat het huis 60%
van de energie gebruikt ten opzichte van dit huis in 1990.

Financiële haalbaarheid
Veel projectontwikkelaars vragen een
verklaring van een hypotheekadviseur
waarin staat dat de woning voor u
financieel haalbaar is. FIZ doet dit
gratis voor u. Samen brengen we uw
financiële situatie in kaart en adviseren
we u over de juiste hypotheek. Als de
bouw van start gaat, tekent u bij de
notaris de hypotheekakte en heeft u
officieel een hypotheek op uw naam.

Bouwdepot
Zodra uw hypotheekakte is ondertekend, betaalt u de grond. De rest van
uw lening wordt opzij gezet in een
bouwdepot. Hieruit worden de facturen
van het bouwbedrijf betaald. U betaalt
de hypotheekrente, maar ontvangt ook
rente over het bedrag in uw bouwdepot.
Vaak zijn deze twee rentes ongeveer
gelijk aan elkaar. Naarmate de bouw van
uw nieuwe woning vordert, raakt het
bouwdepot steeds verder leeg. U krijgt
steeds meer kosten voor uw nieuwe
woning, naarmate de oplevering steeds
dichterbij komt.

Is uw nabestaandenpensioen goed
geregeld?
Natuurlijk staat u er liever niet
bij stil; dat uw partner er alleen
voor komt te staan als u overlijdt.
Maar in zulke verdrietige omstandigheden is het fijn dat uw partner
er dan geen financiële problemen
bij krijgt en uw nabestaanden
goed verzorgd achterblijven. Peter
van de Meeberg van FIZ vertelt u er
graag meer over.
“De meeste werkgevers hebben
een pensioenregeling voor
hun werknemers. De pensioenregeling bestaat vaak uit een
ouderdomspensioen, dat u na
uw pensionering ontvangt en
een nabestaandenpensioen,
dat uw partner ontvangt als u
overlijdt. Dit laatste wordt ook wel
partnerpensioen genoemd. Het is
echter belangrijk te controleren
of uw nabestaandenpensioen
voldoende is zodat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven. Zo zijn er grote verschillen

in de opbouw van het nabestaandenpensioen en wordt in een aantal
situaties geen nabestaandenpensioen uitgekeerd.” Er zijn twee soorten
nabestaandenpensioen: een nabestaandenpensioen op risicobasis en
een nabestaandenpensioen op opbouwbasis.

1. Nabestaandenpensioen
op risicobasis

2. Nabestaandenpensioen
op opbouwbasis

Uw nabestaanden zijn verzekerd
van een nabestaandenpensioen
zolang u bij deze werkgever
meedoet met de pensioenregeling. Dit nabestaandenpensioen
vervalt als u niet meer deelneemt aan de pensioenregeling.

Bij dit nabestaandenpensioen
blijft u verzekerd tegen het risico
van overlijden, ook als u niet meer
deelneemt aan deze pensioenregeling. Uw nabestaanden ontvangen in dit geval wel een pensioen
als u overlijdt, terwijl u niet meer
meedoet met de regeling.

Als u een nabestaandenpensioen op risicobasis heeft, ontvangt uw partner in een aantal situaties geen nabestaandenpensioen als u overlijdt,
bijvoorbeeld als u ontslag neemt.
Van de Meeberg: “Het is dus verstandig goed na te gaan welke
pensioenregeling uw werkgever
hanteert en of u eventueel extra
aanvullende zaken moet regelen
zodat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven als u komt te
overlijden.”

Peter van de Meeberg financieel planner
en erfrechtspecialist bij FIZ

Nieuwbouw of bestaande bouw?
Bent u geïnteresseerd in een mooi
nieuwbouwproject? Veel dingen gaan
net iets anders bij het kopen van een
nieuwbouwhuis dan bij bestaande
bouw. Denk bijvoorbeeld aan de
bezichtigingen: vaak staat het huis
er nog helemaal niet. En hoe gaat dat
met de hypotheek? Ontdek wat de
voor- en nadelen zijn van nieuwbouw
en wat het beste bij u past.

Voordelen nieuwbouw

geen onderhoudskosten, omdat alles
nieuw is. Bij een bestaande woning kan
onderhoud duurder zijn, vanwege schilderwerk of vervanging van de kozijnen.



U betaalt geen overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting is een
percentage van de aankoopwaarde
die u betaalt bij de overdracht van een
bestaande woning. Bij een bestaande
woning betaalt u deze kosten wel, de
zogenoemde “kosten koper”.



Een nieuwbouwwoning is
Nadelen nieuwbouw
duurzaam en energiezuinig, omdat
 U beslist vaak op basis van tekedeze voldoet aan de minimumeisen
voor bouwtechniek, materiaal- en iso- ningen in plaats van bezichtigingen
latietoepassingen. Bij bestaande bouw zoals bij bestaande bouw het geval is.
is dit onder andere afhankelijk van het
 De aankoopprijs van een nieuwbouwjaar en staat van onderhoud.
bouwwoning staat vast, terwijl u hier
 U heeft meestal opties voor de
bij een bestaand huis soms over kunt
indeling van de woning via meer- en
onderhandelen.
minderwerk.
 Er kan sprake zijn van een
 Een nieuwbouwwoning wordt op- nieuwbouwloting of van toewijzing
geleverd met garantie, bijvoorbeeld
door een projectontwikkelaar.
de SWK Garantie- en waarborgregeling. Bij bestaande bouw is er in de  Als u al een huis heeft, krijgt u
meeste gevallen geen garantieregeling. vaak langer te maken met dubbele
woonlasten dan bij de koop van een
 De eerste jaren heeft u weinig tot
bestaande woning.



Tussen de koop en overdracht zit
vaak een lange periode, gemiddeld
een jaar. Bij bestaande bouw is de
periode tussen koop en overdracht
meestal korter.



Meerwerk kan duur uitvallen.

Nieuwbouwhypotheek: extra kosten
 Er komen altijd extra kosten kijken

bij een hypotheek, maar bij een nieuwbouwhypotheek moet je met wat meer
specifieke kosten rekening houden.

Extra bijkomende kosten

Bouwrente

Renteverlies

Vaak is er sprake van meerwerk:
extra’s die afwijken van het standaard
bouwplan. U kunt de kosten voor
meerwerk meefinancieren in uw
hypotheek: maximaal 25% van de
koopsom. Het meerwerk wordt ook
opgeteld bij de woningwaarde. Komt
het meerwerk boven de 25% van de
koopsom uit? Dan kunt u dit niet
meefinancieren in uw hypotheek. Dit
moet u met eigen geld financieren.

Onder bouwrente vallen de kosten
voor de grond en de bouw van uw
nieuwe huis, meestal tussen de 4 en 8%
van de koopsom; het mag maximaal
15% zijn. De aannemer bepaalt het
percentage. Deze bouwrente wordt
ook bij de koopsom opgeteld. Heeft u
de koopovereenkomst getekend? Dan
bent u de aannemer geen bouwrente
meer schuldig en dan betaalt u
hypotheekrente aan de bank.

Is de hypotheekrente die u moet betalen
hoger dan de rente die u ontvangt over
uw bouwdepot? Dan is er sprake van
renteverlies. U kunt dit renteverlies
meefinancieren in uw hypotheek, maar
de hypotheekrente over dit deel mag u
niet van de belasting aftrekken.
Meer informatie?
Wilt u meer weten over het kopen van een
nieuwbouwwoning? Loop gerust binnen
bij FIZ voor een vrijblijvende afspraak.

De teksten in deze krant zijn tot stand gekomen in samenwerking met:

Shoptegoed bij afsluiten van hypotheek
Iedereen die bij de Financiële Inloop
Zaak (FIZ) een hypotheek af- of oversluit,
ontvangt een mooi cadeau: € 250,- vrij te
besteden shoptegoed bij KlusWijs of KW
Wonen in Tynaarlo.

bestel je lunch
via de app!

bestel je
lunch via
de app!

lunch bij SPAR city Assen

• vers belegde broodjes
• lunch- en maaltijdsalades
• wraps en boterhammen
• hartige snacks
• gekoelde dranken
wij bezorgen
• en meer!

scan de
QR code
en bestel

wij bezorgen
van 09:00 tot
18:00 uur
SPAR city Assen Noordersingel 9
9401 JV Assen 0592-820799

van 09:00 tot
18:00 uur

gratis
bezorging!

tussen 11:0
0
12:00 uur en

SPAR city Assen

Noordersingel 9-11
9401 JV Assen
sparcityassen@despar.info
telefoon: 0592-820799

openingstijden

ma t/m za
07:30 - 22:00 uur
zondag
10:00 - 20:00 uur

