WONING VOORDEEL FINANCIERING
VOOR HUISEIGENAREN
Bent u tussen de 20 en 58 jaar en hebt u een eigen woning? Speciaal voor
woningbezitters heeft InterBank de Woning Voordeel Financiering. Een uitgelezen
mogelijkheid als u behoefte hebt aan extra financiële ruimte, zonder al te veel extra
kosten en administratieve rompslomp. In dit leaflet leest u er alles over.
Woning Voordeel Financiering
De Woning Voordeel Financiering is een aflopend krediet. Met deze lening betaalt u over het algemeen
minder rente voor uw lening dan bij een regulier aflopend krediet, omdat u een eigen huis bezit en de rente
voor 5 jaar vast staat. De Woning Voordeel Financiering heeft een looptijd van 10 jaar en deze lening moet
voor uw 68e zijn afgelost. De rente van de Woning Voordeel Financiering staat vast voor de eerste 5 jaar van
de looptijd. Na 5 jaar kan de rente wijzigen voor de laatste 5 jaar van de looptijd. U kunt het opgenomen
bedrag vrij besteden, bijvoorbeeld voor een verbouwing of om een bestaande lening af te lossen. U kunt
boetevrij extra aflossen.

Kenmerken
• U kunt minimaal € 5000 en maximaal € 75.000

Geschikt voor u:

lenen.
• Uw lening heeft een standaard looptijd van 10 jaar.
• Aflopend krediet met twee rentevaste periodes van

• als u een eigen woning hebt.

5 jaar.
• Na 5 jaar wordt de rente opnieuw voor 5 jaar
vastgezet tegen de dan geldende tarieven.
• U kunt het opgenomen bedrag vrij besteden.
• U kunt boetevrij extra aflossen.

• als u minimaal 21 en maximaal 57 jaar oud bent.
• als u bereid bent het risico te accepteren dat de
rente na 5 jaar hoger kan zijn en u daardoor een
hoger termijnbedrag moet betalen.
Minder geschikt voor u:
• als u een regelmatig terugkerende geldbehoefte
hebt.
• als u de hele looptijd de zekerheid wilt van een
vaste rente en een vast termijnbedrag.
• als u jonger bent dan 21 of ouder dan 58 jaar.

Uw voordelen
• U krijgt een uiterst scherpe rente (rentekorting op het 5-jaarstarief).
• U hoeft niet naar de notaris en hebt geen taxatiekosten.
• U hoeft het bedrag niet verplicht te besteden aan uw woning.
• U kunt boetevrij extra aflossen.
• De rente die u betaalt, kunt u – onder bepaalde voorwaarden – aftrekken van de belasting indien u het
kredietbedrag gebruikt voor verbetering van de eigen woning.

Woning Voordeel Financiering aanvragen?:
Voordat u een Woning Voordeel Financiering kunt afsluiten, moet een financieel adviseur eerst uw financiële
situatie bekijken. Daarna kan de adviseur - als uw financiële situatie dat toelaat - een Woning Voordeel
Financiering voor u aanvragen. U kunt deze lening alléén afsluiten via een van de professionele financieel
adviseurs met wie InterBank samenwerkt.

Verantwoord lenen
Verantwoord lenen staat voorop bij InterBank. Want alleen met een passende lening kunt u genieten van
uw aankoop. Daarom werkt InterBank samen met onafhankelijke adviseurs, kredietbemiddelaars en (auto)
dealers. Zo krijgt u gegarandeerd een betrouwbaar advies, gebaseerd op uw persoonlijke situatie. Bent u op
zoek naar een adviseur bij u in de buurt? Kijk dan op www.interbank.nl.
Alle kredietaanvragen worden door InterBank getoetst bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel.
Zo draagt InterBank bij aan verantwoorde kredietverlening. Meer informatie over het BKR vindt u op
www.bkr.nl. Daarnaast hanteren wij degelijke kredietacceptatienormen. Op die manier proberen wij
financiële risico’s voor u zo veel mogelijk te beperken.

Wie is InterBank?
InterBank N.V. is een onderdeel van Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. Dit is op zijn beurt
weer een onderdeel van de Franse multinational Crédit Agricole S.A., een van de grootste banken ter
wereld. InterBank is gevestigd in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
33030520. Daarnaast is InterBank geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer
Wft 12000062.

InterBank luistert naar uw klacht
InterBank stelt zijn financiële producten met zorg samen. Hebt u toch een klacht? Dan horen we dat graag.
U kunt een brief sturen naar de klachtencoördinator van InterBank, postbus 855, 1000 AW Amsterdam.
Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u binnen drie maanden na behandeling van de
klacht door InterBank terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(Kifid), postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoonnummer 0900-355 22 48 (€ 0,10 p/m), www.kifid.nl.
Als u hier geen gebruik van wilt maken of als u niet tevreden bent over de afhandeling door Kifid, dan kunt
u het geschil voorleggen aan een rechter.

Meer informatie
Is uw kredietaanvraag bij InterBank voorlopig goedgekeurd? Dan ontvangt u van uw tussenpersoon het
formulier ‘Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet’ met de bijbehorende stukken.
Hiermee kunt u het krediet beoordelen vóórdat u de getekende aanvraag terugstuurt.

Vragen?
Hebt u vragen na het lezen van dit document? Dan kunt u terecht bij uw tussenpersoon. U kunt óók contact
opnemen met onze Klantenservice via 0900-86 88 (€ 0,10 p/m). Die helpt u graag verder.
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