
Tarieven Beter Wonen Financiering
per 12 september 2017

Kenmerken:
• Kredietlimiet minimaal € 15.000 en maximaal € 75.000 (profiel A en B).
• De looptijd is minimaal 121 maanden en maximaal 180 maanden.
• Extra opname niet mogelijk.
• Terugbetaling gaat in vaste maandtermijnen op basis van kredietbedrag,
 rente en looptijd. 
• Contract moet zijn beëindigd vóór het bereiken van de 74-jarige leeftijd.
• Extra aflossen is niet boetevrij.
• Geen dekking kwijtschelding bij overlijden.
• Niet beschikbaar voor zelfstandigen.

Bestedingsdoel woningverbetering
• 100% van het kredietbedrag wordt besteed aan de eigen woning.   
 De klant tekent hiervoor een ‘verklaring bestedingsdoel’.
• Rente is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar indien het
   kredietbedrag gebruikt wordt voor financiering van woningverbetering.

Bestedingsdoel tweede woning/recreactiewoning
• Deze woning moet bestaande bouw zijn en niet bestemd zijn voor eigen  
 permanente bewoning.
• De financiering gaat tot maximaal 70% van de woningwaarde van een in  
 Nederland gesitueerde woning.
• Oversluiten van lopende consumptieve lening is mogelijk als deze   
 aantoonbaar is gebruikt voor de aanschaf van een tweede woning.

Geschikt voor:

•  Klanten met een eigen woning
 die een woningverbetering willen   
 financieren.
• Klanten die een tweede woning of  
 recreatiewoning willen financieren
• Klanten die op zoek zijn naar   
 zekerheid: een vaste looptijd   
 en een vaste rente.
• Klanten die minimaal 21 en
 maximaal 63 jaar oud zijn.

€ 15.000 tot € 25.000

€ 25.000 t/m € 50.000

€ 50.001 t/m € 75.000

5,9% 

5,6% 

4,9%

Label 1 A + B

Vragen?
Neem contact op met uw accountmanager. U kunt uw vragen ook mailen naar acceptatie@interbank.nl (nieuwe kredietaanvragen
en acceptatiebeleid) of info@interbank.nl (lopende contracten).

 

Interbank N.V.  0900-86 88 (lokaal tarief)   AFM-nummer: 12000062  
 Postbus 855   info@interbank.nl   KvK-nummer: 330.30.520 
 1000 AW Amsterdam www.interbank.nl     gevestigd in Amsterdam

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Minder geschikt voor:

•  Klanten met regelmatig  
terugkerende behoefte aan  
extra geld.

• Klanten die financiering snel willen  
 aflossen.


