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Delta Lloyd Bank 
Postbus 231
1000 AE Amsterdam www.deltalloyd.nl

�Omzetten�van�uw�variabele�rente�
in�een�vaste�rente

U wilt uw variabele rente omzetten in een vaste rente. Daarom vragen wij u om dit formulier helemaal in te vullen en  
uw handtekening onder het formulier te zetten. Staat uw hypotheek op twee namen? Zet dan allebei uw handtekening. 
Vul alstublieft per leningdeel één formulier in.

Uw�gegevens

Naam  

Voorletters Man  Vrouw

Adres

Postcode en plaats

E-mailadres

Telefoonnummer 

Leningnummer

Rentevaste�periode

� � � �Voor leningdeel met nummer  
wil ik de rente voor de  
volgende periode vastzetten:

 U gaat de rente betalen die geldt op de dag dat wij het 
formulier van u ontvangen. De actuele rentes vindt u op 
www.deltalloyd.nl/rentetarieven. 

Wat�gebeurt�er�aan�het�einde�van�deze�rentevaste� �� ��Drie maanden voor afloop van deze rentevaste periode krijgt
periode?� � � � � � � � �u een nieuw rentevoorstel van ons. In dit rentevoorstel kunt u

zien wat u aan rente gaat betalen als u kiest voor dezelfde of
een andere rentevaste periode.

Ondertekening

Uw�gegevens� � � � �
Naam  Handtekening 

Plaats     Datum 

Gegevens�van�uw�partner� � � � �
Naam  Handtekening 

Plaats     Datum 

 Stuur het ingevulde en ondertekende formulier 
per e-mail naar hsd@deltalloyd.nl.  

Hebt�u�vragen�of�wilt�u�meer�informatie?

 Onze medewerkers van de afdeling Hypotheken helpen u graag. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 
8.30 uur en 17.30 uur via telefoonnummer (020) 594 5050. U kunt ook een e-mail sturen naar hsd@deltalloyd.nl.
Wilt u advies bij het maken van uw keuze? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Het kan zijn dat u kosten moet 
betalen voor dit advies. Vraag hier dus vooraf naar.

Voor�welke�rentevaste�periode�kiest�u?�
Let�op: U kunt kiezen uit alle rentevaste periodes die bij uw  
soort hypotheek horen.  Bij de VijfSterrenHypotheek en Solide 
Koers Hypotheek kun t u niet kiezen voor een rentevaste 
periode van 1 jaar.  

Delta Lloyd Bank is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Bank N.V., gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 52605884.
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