
een stukje meer genieten

Iedere maand een aanvullend inkomen

Via de Stekkie Inkomensaanvuller kunt u, als 60-plusser, de waarde van 
uw woning deels benutten om uzelf zo van een maandelijkse aanvulling te 
voorzien. U blijft eigenaar van uw woning. U geeft Stekkie het hypotheekrecht 
op uw woning. 

U betaalt de schuld en rente terug wanneer u de woning verlaat. 

U kunt kiezen voor een Reservepotje. Dit Reservepotje is €10.000. Het is 
een krediet dat u op elk moment kunt opnemen in bedragen van €1.000. 

We willen u een product aanbieden dat zo eerlijk en simpel is, dat we het 
aan onze ouders zouden aanbevelen. 

Wat is de Stekkie Inkomensaanvuller?



Bij een gelijkblijvende waarde van de woning 
kan uw vermogen afnemen omdat u een 
schuld opbouwt bij Stekkie. De Stekkie 
Inkomensaanvuller is niet (of minder) 
geschikt als u deze vermogensvermindering 
niet wilt of kunt dragen. 

Voor wie is het minder 
geschikt?

Ja. Voor het afsluiten van de Stekkie Inkomensaanvuller betaalt u eenmalige 
aanvraagkosten van €550. 

Daarnaast maakt u kosten voor onafhankelijk advies, de notaris en de 
taxatie van de woning. Hier maakt u zelf afspraken over. Het totaal van 
deze kosten zal ongeveer €3.000 zijn.

Zijn er extra kosten?

Bij het afsluiten van de overeenkomst kiest u voor een rentevastperiode van 10, 15, of 20 jaar. Het 
rentepercentage en de maandelijkse aanvulling staan vast voor deze periode en wijzigen niet. 

Aan het eind van de rentevastperiode heeft u 3 opties: 
1. U betaalt terug 
2. U kiest alleen voor een nieuwe rentevastperiode zonder maandelijkse aanvulling 
3. U kiest voor een nieuwe rentevastperiode met een nieuwe maandelijkse aanvulling. Wij 
berekenen dan of, en welke aanvulling voor u mogelijk is.

Meer over deze opties leest u in de algemene voorwaarden.

Wat is de rentevastperiode?

1510 20

De Stekkie Inkomensaanvuller is bedoeld 
voor 60 -plussers met een hypotheekvrije 
hoofdwoning die een maandelijkse aanvulling 
willen ontvangen. En daarvoor het vermogen 
uit hun woning willen gebruiken. Sluit u de 
Stekkie Inkomensaanvuller met uw partner? 
Dan dient u beiden minimaal 60 te zijn.

Voor wie is de Stekkie 
Inkomensaanvuller?



Als u uw woning verlaat, of alle oorspronkelijke schuldenaren zijn overleden. 

U kunt altijd zonder kosten tussentijds aflossen in veelvouden van €1000.

Wanneer moet de schuld worden terugbetaald?

€€€

De woning is de zekerheid voor Stekkie bij het aangaan van de 
overeenkomst. Hierdoor heeft u een aantal plichten zoals het hebben van 
een opstalverzekering en de plicht om de woning goed te onderhouden. 
Meer informatie hierover vindt u in de algemene voorwaarden.

Heb ik ook plichten?

Uw schuld bouwt op verschillende manieren op afhankelijk van uw keuzes. Zo 
zal de duur van de rentevastperiode invloed hebben op het rentepercentage, 
en de gekozen maandelijkse aanvulling de toekomstige hoogte van de 
schuld bepalen. Hieronder ziet u een aantal voorbeeldscenario’s met uitleg.

Voor alle voorbeeldscenario’s is de waarde van de woning €350.000, 
de maandelijkse aanvulling €400, de rentevastperiode 15 jaar, het 
rentepercentage 3,5%, en wordt het Reservepotje niet gebruikt.

Hoe bouwt de schuld zich op?
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U krijgt 15 jaar lang een maandelijkse aanvulling van €400. Aan het eind 
van de 15 jaar kiest u om de maandelijkse aanvulling te stoppen, maar nog 
niet uw woning te verlaten. U kiest dan een nieuwe rentevastperiode met, 
in dit voorbeeld, een rentepercentage van 3,5%. 

U krijgt 15 jaar lang een maandelijkse aanvulling van €400. Aan het eind 
van de 15 jaar kiest u om de maandelijkse aanvulling te stoppen, maar nog 
niet uw woning te verlaten. U kiest dan een nieuwe rentevastperiode met, 
in dit voorbeeld, een rentepercentage van 6%. 

Voorbeeld 1: Stop maandelijkse aanvulling, gelijkblijvend rentepercentage

Voorbeeld 2: Stop maandelijkse aanvulling, hoger rentepercentage
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U krijgt 15 jaar lang een maandelijkse aanvulling van €400. Aan het eind 
van de 15 jaar kiest u om de maandelijkse aanvulling door te laten gaan. 
U kiest dan een nieuwe rentevastperiode met, in dit voorbeeld, een 
rentepercentage van 3,5% en een maandelijkse aanvulling van €200. 

U krijgt 15 jaar lang een maandelijkse aanvulling van €400. Uw 
woningwaarde is in diezelfde tijd met 2% per jaar gedaald. U kiest dan na 
15 jaar opnieuw een rentevastperiode, deze keer met een rentepercentage 
van 6%, maar door de waardedaling kunt u geen maandelijkse aanvulling 
meer ontvangen. Na ongeveer 27 jaar is de woningwaarde lager dan uw 
schuld. U heeft nu een restschuld als u uw woning verlaat. 

Voorbeeld 3: Nieuwe maandelijkse aanvulling

Voorbeeld 4: Daling woningwaarde, geen nieuwe aanvulling mogelijk
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Wij willen graag dat u zich goed laat adviseren voordat u een Stekkie 
Inkomensaanvuller afsluit. Daarom verwijzen wij u graag door naar een 
adviseur. Op onze website www.mijnstekkie.nl vindt u welke adviseurs 
de Stekkie Inkomensaanvuller kunnen aanbieden. Deze adviseurs zijn 
onafhankelijk en dus niet verbonden aan Stekkie. Samen bepalen u en de 
adviseur of de Stekkie Inkomensaanvuller een geschikt product is voor u. 
Aan dit advies zijn voor u wel kosten verbonden. 

Ook na het afsluiten van de Stekkie Inkomensaanvuller zijn er momenten
waarop het verstandig is advies in te winnen bij een adviseur. Bijvoorbeeld 
bij verandering van uw financiële situatie. Of bij het aflopen van de 
rentevastperiode.

Uw adviseur helpt u graag verder

Meer informatie over Stekkie en de Stekkie Inkomensaanvuller vindt u op 
www.mijnstekkie.nl.

Informatie

een stukje meer genieten

Stekkie is een handelsnaam van SRLEV N.V. SRLEV N.V. is aanbieder van de Stekkie Inkomensaanvuller. Zij is een 
naamloze vennootschap met statutaire zetel te Alkmaar. Zij heeft haar adres aan de Kruseman van Eltenweg 1, 
1817BC Alkmaar. Zij is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossier¬nummer 

34297413, in het register van de AFM onder ¬nummer 12000373 en in het register van DNB. ¬

Natuurlijk zijn dit slechts voorbeelden. De onafhankelijke adviseur, die 
u via www.mijnstekkie.nl selecteert, kan u laten zien hoe uw specifieke 
keuzes en situatie invloed hebben op uw schuldopbouw. 

Uw schuld kan hoger worden dan de waarde van uw woning. Stekkie 
probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen door hier rekening mee te 
houden bij het bepalen van de hoogte van uw maandelijkse aanvulling. 
Bespreek dit met uw adviseur.

Uw schuld is opgebouwd uit de door u ontvangen maandelijkse aanvullingen
en de daarover verschuldigde rente. Als gevolg van het rente-op-rente-
effect loopt de schuld iedere maand een beetje harder op dan de maand 
ervoor. Dat is ook zo nadat u geen maandelijkse aanvullingen meer krijgt.
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