
Beheerkaart

Deze Beheerkaart geeft snel inzicht in de mogelijkheden voor klanten die op dit moment al een hypotheek van Obvion 
hebben. Op hoofdlijnen lichten we een aantal items toe. Voor uitgebreide informatie en voorwaarden kun je binnenkort 
terecht in ons handboek.

Aflossen

Eenmalig extra aflossen Geen minimumbedrag. Via MijnObvion

Periodiek maandelijks 
extra aflossen

Minimumbedrag: € 25,- per leningdeel, maximumbedrag € 500,- per maand. Via formulier 
 ‘Maandelijks extra 
aflossen’

Algeheel aflossen Klanten mogen de hypotheek algeheel aflossen.
In de Algemene Voorwaarden lees je meer over de voorwaarden m.b.t. 
kennisgeving en verwerking hiervan.
 

Via schriftelijk 
 verzoek

Vergoeding Algemene Voorwaarden van vóór april 2017: Per kalenderjaar maximaal 
20% van de oorspronkelijke hoofdsom van de lening vergoedingsvrij op 
enig leningdeel extra aflossen.

Algemene Voorwaarden vanaf april 2017: Per kalenderjaar maximaal 
20% van de oorspronkelijke hoofdsom van dat leningdeel vergoedings- 
vrij extra aflossen. 

 Tip: Kijk op obvion.nl/vergoeding voor rekenvoorbeelden van de 
vergoeding bij verschillende hypotheekvormen.

In een aantal specifieke situaties is het mogelijk om meer extra af te lossen, 
zónder dat de klant daarvoor een vergoeding* betaalt.  

1. Bij overlijden
2. Bij verkoop van de woning
3. Bij einde van de bouw of verbouwing
4. Bij tenietgaan van de woning
5. Als de klant minder aflost dan de resterende  

vergoedingsvrije som
6. Bij aflossing van de opgebouwde waarde
7. Bij aflossing aan het eind van de rentevaste periode
8. Bij aflossing van een overbruggingskrediet
9. Bij aflossing van een leningdeel met variabele of  

flexibele rente
10. Als de vergelijkingsrente even hoog of hoger is dan de rente die de 

klant nu betaalt

*  In onze Algemene Voorwaarden lees je meer over de voorwaarden die 
van toepassing zijn in geval van bovenstaande situaties. 

n.v.t.

https://www.obvion.nl/web/file?uuid=b4bb530b-4228-4a17-8730-69503de46c42&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=3676
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=b4bb530b-4228-4a17-8730-69503de46c42&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=3676
https://www.obvion.nl/Hypotheek-wijzigen/Boete-vergoeding-voor-vervroegd-aflossen-hypotheek.htm


Omzetten lening

Omzetten hypotheeksoort Het is mogelijk om de Obvion hypotheek, de Obvion Basis Hypotheek 
en de Obvion SKP Hypotheek om te zetten naar een Obvion Compact 
Hypotheek. Dit kan zónder tussenkomst van de notaris.

Houd er rekening mee dat:
• de klant hiervoor mogelijk vergoedings- en/of administratiekosten 

betaalt;
• er een nieuwe offerte wordt uitgebracht op basis van de op dat    

moment geldende Algemene Voorwaarden van de Compact 
 hypotheek;

• variabele rente niet mogelijk is in combinatie met de Compact 
 Hypotheek. De klant moet dit omzetten naar Flexibele rente of een 
andere rentevastperiode;

• omzetten niet mogelijk is als er nog sprake is van een lopend OBK.

Vergoedingsvrij omzetten kan:
• als alle leningdelen tegelijk aflopen, aan het einde van de 

 rentevastperiode;
• bij een Obvion Hypotheek als de klant gebruik maakt van rentevrijheid 

of rentekeuzevrijheid.

Via  formulier 
 ‘Omzetten 
 hypotheeksoort’

Hypotheekvorm  
wijzigen

Het is mogelijk om de hypotheekvorm te wijzigen. Het is afhankelijk van 
de hypotheeksoort welke hypotheekvormen de klant kan kiezen.

Houd er rekening mee: 
• dat er een nieuwe offerte wordt uitgebracht op basis van de op dat 

moment geldende Algemene Voorwaarden.

Via adviseursportaal

Een rentevastperiode 
van een maand omzetten 
naar een vaste rentevast- 
periode

• De klant betaalt hiervoor géén vergoedings- en/of  administratiekosten.
• De klant betaalt de rente die geldt op de datum dat Obvion het 

 schriftelijk verzoek ontvangt; Er is geen dalrente of renterespijttermijn 
van toepassing.

• De nieuwe rentevastperiode begint op de 1e van de maand na 
  ontvangst van het schriftelijke en ondertekende verzoek.

• De rentevastperiode die de klant kiest mag niet langer zijn dan het 
einde van de looptijd van het leningdeel. Is er geen rentevastperiode 
die aansluit bij het einde van de looptijd van het leningdeel? Dan 
mag de klant voor dat leningdeel ook de door Obvion aangeboden 
 dichtstbijzijnde langere rentevastperiode kiezen, maar eindigt de 
rentevastperiode op de einddatum van de looptijd van het betreffende 
leningdeel.

Via MijnObvion of  
Via formulier 
 ‘Vastzetten 
 rentevastperiode’

https://www.obvion.nl/web/file?uuid=a945a8af-3bb4-46d9-beae-cda5ed7cadaf&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=4341
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=a945a8af-3bb4-46d9-beae-cda5ed7cadaf&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=4341
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=e4f834ca-08de-42b1-afe8-bf990ff23183&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=3663
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=e4f834ca-08de-42b1-afe8-bf990ff23183&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=3663


Omzetten lening

Rentevastperiode 
 veranderen

De rentevastperiode kan gedurende de looptijd worden aangepast.

Houd er rekening mee dat: 
• er een nieuwe offerte wordt uitgebracht op basis van de op dat moment 

geldende Algemene Voorwaarden van toepassing worden;
• de rentevastperiode die de klant kiest, mag niet langer zijn dan het einde 

van de looptijd van het leningdeel. Is er geen  rentevastperiode die aan-
sluit bij het einde van de looptijd van het leningdeel? Dan mag de klant 
voor dat leningdeel ook de door Obvion aangeboden   dichtstbijzijnde 
langere rentevastperiode kiezen, maar eindigt de rentevastperiode op de 
einddatum van de looptijd van het betreffende leningdeel;

• maximaal 50% van de openstaande schuldrest mag worden gefinancierd 
met Obvion Flexibele Rente. Heeft een klant op dit moment meer dan de 
helft gefinancierd met Obvion Flexibele Rente? Dan blijft dat zo. Maar als 
dit percentage daalt dan kan dit daarna niet meer > 50% worden.

Via adviseursportaal 
of interne oversluiting:  
Via formulier 
 ‘Aanvraag rente 
afkopen’ 

flexibele rente 
 vastzetten: Via 
 formulier ‘Jouw rente 
vastzetten voor 1 tot 
30 jaar’

Rentemiddelen  
(niet mogelijk bij de  
Basis en Compact 
 Hypotheek)

Een tussentijdse rentemiddeling is mogelijk als:
- het contractrentepercentage hoger is dan het actuele rentepercentage 

(voor eenzelfde hypotheek en met een rentevastperiode die gelijk is 
aan de lopende rentevastperiode). 

Houd er rekening mee dat:
• alleen klanten met een Obvion hypotheek en ABP hypotheek kunnen 

rentemiddelen;
• er een nieuwe offerte wordt uitgebracht op basis van de op dat 

 moment geldende Algemene Voorwaarden;
• de klant hier mogelijk administratiekosten betaalt;
• een offerte voor een rentemiddeling één keer per 24 maanden kan 

worden uitgebracht;
• rentemiddeling is mogelijk voor leningdelen met een rentevastperiode 

met een oorspronkelijke duur van langer dan twee jaar;
• als de rentevastperiode tenminste 24 maanden heeft geduurd;
• de nieuwe rentevastperiode is tenminste net zo lang als de 

 oorspronkelijke rentevastperiode;
• de einddatum van de rentevastperiode mag niet later zijn dan de 

einddatum van de looptijd van het leningdeel. Als wij geen rentevast- 
periode hebben die hieraan voldoet dan moet de naast hoger gelegen 
rentevastperiode worden gekozen;

• er is geen dalrente van toepassing. Op de datum dat de aanvraag 
door ons is ontvangen, bepalen we het actuele rentepercentage voor 
de nieuwe rentevastperiode. Dit wordt berekend op basis van de 
  rentemiddelingsformule;

• bij een renteverhoging geldt een respijttermijn van 3 werkdagen 
(inclu- sief de datum van renteverhoging). De verzoeken die wij tijdens 
deze 3 werkdagen ontvangen, worden berekend op basis van het oude, 
lagere rentepercentage voor de nieuw gekozen rentevastperiode.

Rentemiddelingsformule:
A = huidige contractrente1 x restant rentevastperiode
B = marktrente2 x (nieuwe rentevastperiode -/- restant oude 
 rentevastperiode)
C = nieuwe rentevastperiode

A + B  
= middelrentepercentage

   C

1 Dit is de contractrente inclusief eventuele tariefopslagen maar exclusief een eventuele personeelskorting. 
Bij Tussentijdse rentemiddeling in combinatie met wisselen van aflosvorm: contractrente bepalen zoals 
genoemd in paragraaf 9.6.3.
2 De marktrente die geldt voor de door de klant gekozen nieuwe rentevastperiode, inclusief eventuele 
 tariefopslagen maar exclusief een eventuele personeelskorting.

Via  adviseursportaal 
of  formulier 
 ‘Aanvraag 
 tussentijdse 
 rentemiddeling’

https://www.obvion.nl/web/file?uuid=95e0f626-9559-41c7-b01d-5e8a0ebfba57&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=4531
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=95e0f626-9559-41c7-b01d-5e8a0ebfba57&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=4531
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=e4f834ca-08de-42b1-afe8-bf990ff23183&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=3663
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=e4f834ca-08de-42b1-afe8-bf990ff23183&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=3663
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=e4f834ca-08de-42b1-afe8-bf990ff23183&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=3663
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=adb80038-dda3-454b-ada8-1b71d240a8f2&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=3061
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=adb80038-dda3-454b-ada8-1b71d240a8f2&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=3061
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=adb80038-dda3-454b-ada8-1b71d240a8f2&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=3061


Omzetten lening

Inkorten looptijd lening Inkorten van de looptijd is mogelijk voor klanten met een Spaar-, 
 SpaarGerust- of Levenhypotheek mits: 
• de looptijd wordt ingekort naar aanleiding van en direct voorafgaand 

aan een extra storting of extra aflossing. Tot maximaal hetgeen dat 
nodig is om binnen de fiscale bandbreedte te blijven;

• het verzoek tot looptijdinkorting wordt aangevraagd door jou als 
adviseur;

• de looptijd kan maximaal worden ingekort tot het einde van de 
 rentevastperiode;

• ook in geval van een annuïtaire of lineaire hypotheek is het onder 
voorwaarden mogelijk de looptijd in te korten naar aanleiding van een 
extra aflossing.

SpaarGerust: Via 
 formulier ‘Melden 
extra storting’

Spaar (IPO): Via 
formulier ‘Mutatie 
verzekering:  
afkoop/extra 
 storting’

Administratiekosten 
omzetting €150,-

In de volgende gevallen hoeft de klant bij een omzetting géén 
 administratiekosten te betalen:
• bij het verpanden van een nieuwe ORV;
• bij het koppelen van een andere leven polis;
• aan het einde van de rentevastperiode;
• tijdens de rentekeuzevrijheid of rentevrijheid;
• als een leningdeel met flexibele of variabele rente wordt omgezet;
• bij ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

n.v.t.

Overige

Salderen spaarwaarde Het is mogelijk om opgebouwde spaarwaarden te salderen.  
De  specificaties staan beschreven in de productkaart salderen 
 Spaarwaarde. Deze is beschikbaar op het adviseursportaal.

Zie productkaart
‘Salderen spaar-
waarde’ en formulier
‘Salderen spaar-
waarde’

Automatische rentedaling 
(looptijdrente)

De tariefopslag voor leningdelen zonder garantie kan tussentijds en 
automatisch vervallen door:
• extra aflossingen;
• annuïtaire/lineaire aflossing;
• maandelijkse extra aflossing;
• een hogere marktwaarde uit een gevalideerd taxatierapport of als de 

lening max 65% LTV is, een actuele WOZ-verklaring;
• salderen van de opgebouwde spaarwaarde.

n.v.t.

https://www.obvion.nl/web/file?uuid=721858a3-3b54-495c-af5c-fe69b1dbf683&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=3158
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=721858a3-3b54-495c-af5c-fe69b1dbf683&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=3158
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=f51de66e-3904-4c80-8776-0d0f539351f7&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=5425
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=f51de66e-3904-4c80-8776-0d0f539351f7&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=5425
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=f51de66e-3904-4c80-8776-0d0f539351f7&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=5425
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=f51de66e-3904-4c80-8776-0d0f539351f7&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=5425
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=3a729f51-317f-417e-b3e4-b555ba6ad840&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=6161
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=3a729f51-317f-417e-b3e4-b555ba6ad840&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=6161
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=5a06968d-218d-43fc-bc2c-b164d5b00ffb&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=6160
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=5a06968d-218d-43fc-bc2c-b164d5b00ffb&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=6160


Overige

Meeneem-,  
doorgeefregeling  
(verhuisregeling)

Meeneemregeling
De renteafspraken van de oude lening kan de klant meenemen naar 
de nieuwe lening. De klant betaalt deze rente voor de resterende 
 rentevastperiode en maximaal voor het bedrag dat hij leende voor de 
oude woning.

Houd er rekening mee dat:
• wij de aanvraag van de nieuwe lening binnen 3 maanden moeten 

 ontvangen nadat de klant de oude lening heeft afgelost;
• bij echtscheiding kan de rente één keer worden meegenomen;
• dezelfde hypotheeksoort blijft van toepassing;
• de klant ontvangt nieuwe algemene voorwaarden.

Doorgeefregeling
Voor doorgeven gelden dezelfde voorwaarden. In dat geval geeft de 
klant alleen de rente inclusief de resterende rentevastperiode door aan 
de nieuwe klant.

Via nieuwe 
hypotheek aanvraag

Einde economische 
looptijd

Kan de klant het leningdeel aan het eind van de looptijd niet aflossen?  
Dan is er een mogelijkheid om het leningdeel te verlengen of te vernieuwen.

Zie beleid einde  
economische looptijd

Bouwdepot Het beleid en de werkwijze ten aanzien van een bouwdepot staan 
 beschreven in de Wegwijzer Bouwdepot. De klant ontvangt rente over 
het bedrag dat op de bouwrekening staat. Het rentepercentage is gelijk 
aan de gemiddelde rente van alle leningdelen min 1%.

Wij beëindigen de bouwrekening in de volgende gevallen: 
• als de bouw of verbouwing klaar is of stopt;
• 2 jaar nadat wij het geld op het bouwdepot hebben gestort;
• als de klant het geld van het bouwdepot voor iets anders gebruikt dan 

voor de bouw of verbouwing;
• als de klant het bouwdepot 4 maanden of langer niet heeft gebruikt.

Beëindiging bouwdepot en resterend tegoed 

Heeft de klant bij beëindiging van het bouwdepot een tegoed over?  
Dan gebruiken wij dit tegoed voor extra aflossing van de lening.  
Het  tegoed kan niet worden uitbetaald, behalve als het resterend tegoed 
lager is dan €2.500,-.

Aanpassen marktwaarde indien (ver)bouw niet is voltooid 

Wordt met de bouw of verbouwing gestopt voordat deze is afgerond? 
Dan wordt het bouwdepot beëindigd en geldt hetgeen is vermeld bij 
Beëindiging bouwdepot en resterend tegoed. Obvion verlaagt daarnaast 
in een aantal gevallen de marktwaarde van de woning met het afgeloste 
bedrag.

Aandachtspunten: 
• De klant wordt geïnformeerd over de verlaging van de marktwaarde en 

de risico’s en mogelijke gevolgen omdat de bouw of verbouwing niet 
wordt afgerond.

• De klant kan een taxatierapport aanleveren om de actuele  marktwaarde 
aan te tonen als hij het oneens is met de verlaging van de marktwaarde.

Klant kan terecht op  
MijnObvion

https://www.obvion.nl/Obvion-Adviseur/Beleid-Rente/Einddatum-hypotheek.htm
https://www.obvion.nl/Obvion-Adviseur/Beleid-Rente/Einddatum-hypotheek.htm


Overige

Ontslag hoofdelijke 
 aansprakelijkheid (OHA)

We onderscheiden drie situaties bij ‘ontslag van hoofdelijke 
 aansprakelijkheid’:

1. Puur hoofdelijk ontslag.  
De hoogte van de lening blijft ongewijzigd. Uitgangspunt is de bij ons 
bekende waarde van de woning of de getaxeerde marktwaarde van 
de woning op dat moment. 
 
Houd rekening met de volgende voorwaarden:
• de lening is maximaal 110% van de marktwaarde;
• het inkomen van de klant die in de woning blijft wonen is hoog 

genoeg. Om dit te berekenen gebruiken we de regels die gelden 
voor oversluiten;

• de klant mag voor maximaal 70% van de marktwaarde een 
• aflossingsvrije lening hebben, mits passend binnen zijn 

 overgangsrecht;
• is het aflossingsvrije deel kleiner dan 50% van de marktwaarde? 

Dan mag de klant een groter aflossingsvrij deel afsluiten, maar dit 
deel mag dan niet groter worden dan 50%.

2. Hoofdelijk ontslag waarbij de lening wordt verhoogd.  
Wordt de lening worden verhoogd? Omdat de klant die in de woning 
blijft wonen een bedrag moet betalen aan de vertrekkende partner? 
 
Houd dan rekening met de volgende voorwaarden:
• de lening is maximaal 100% van de marktwaarde van de woning;
• het inkomen van de klant moet hoog genoeg zijn om een lening te 

kunnen betalen die hij in 30 jaar met annuïteiten of lineair aflost. 
Of korter als de werkelijke looptijd korter is;

• de klant mag voor maximaal 50 % van de marktwaarde een 
 aflossingsvrije lening hebben als de lening was gesloten voor 1 
januari 2013. Had de klant voor de scheiding al voor een groter 
deel een aflossingsvrije lening? Dan mag dat zo blijven tot een 
maximum van 70% van de marktwaarde.

3. Hoofdelijk ontslag voor een lening die na 1 augustus 2011 is 
 gepasseerd.  
Klanten met een lening van ná deze datum, zijn al getoetst met 
de strengere inkomenseisen van de GHF en de Tijdelijke regeling 
hypothecair krediet. Deze eisen gelden ook in geval van hoofdelijk 
ontslag. 
Voor deze klant gelden dezelfde voorwaarden als benoemd bij punt 
2 hierboven. Ook als de lening niet wordt verhoogd. 
Bij berekening van de hoogte van de lening die de klant nog moet 
aflossen, houden we geen rekening met de waarde van een verzeke- 
ring of het bedrag op een spaarrekening (behorend bij de lening).  
Dit geldt zowel voor leningen met NHG als leningen zonder NHG.

OHA zonder  
verhoging: Via  
formulier ‘Ontslag 
hoofdelijke aan- 
sprakelijkheid e/o 
meeverbintenis’

OHA icm verhoging:  
Via nieuwe 
hypotheek aanvraag

Overbruggingskrediet 
(OBK)

Een overbruggingskrediet heeft bij Obvion een maximale looptijd van 24 
maanden. De klant lost het OBK af bij de verkoop van de oude woning of 
na 24 maanden. Klik hier voor meer info.

OBK  aanvragen: Via 
nieuwe  hypotheek- 
aanvraag OBK 
 aflossen: Via schrifte-
lijk aflosverzoek
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Let op! 
Deze beheerkaart is bedoeld voor financiële adviseurs. Deze kaart is een verkorte weergave van ons beheerbeleid en wordt regelma-
tig herzien. Wij informeren je over wijzigingen in ons beleid en deze kaart. Aan de inhoud van deze kaart kunnen geen rechten en/of 
aanspraken worden ontleend. 

https://www.obvion.nl/web/file?uuid=b545f513-bdb7-41cd-ba17-249c2fad8c3a&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=3056
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=b545f513-bdb7-41cd-ba17-249c2fad8c3a&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=3056
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=b545f513-bdb7-41cd-ba17-249c2fad8c3a&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=3056
https://www.obvion.nl/web/file?uuid=b545f513-bdb7-41cd-ba17-249c2fad8c3a&owner=c5badb69-0f5d-4d1e-b2b4-320dde1a835f&contentid=3056

