
Wat is de Rente Meeneemregeling?
De Rente Meeneemregeling is de communicatieve naam voor het meenemen van de hypotheekrente naar een 
volgende woning. Als uw klant nu een hypotheek afsluit bij BLG Wonen kan hij, als hij de oude woning verkoopt en 
een nieuwe woning koopt, de rente van de oude hypotheek meenemen naar (koppelen aan) de nieuwe woning.

Wat zijn de mogelijkheden?
Verkoopt uw klant de huidige woning en koopt hij een nieuwe? Dan hee�  uw klant twee mogelijkheden: 

  Uw klant lost de oude hypotheek af en neemt de rente van de oude hypotheek mee naar de 
nieuwe hypotheek.
Uw klant neemt hierbij de afspraken over de hoogte en de looptijd van de rente mee naar de nieuwe hypotheek. 
De klant behoudt de rente die hij hee� , mits hij in dezelfde tarie� lasse valt met zijn nieuwe hypotheek op zijn 
nieuwe huis. Omdat een nieuwe woning vaak duurder is, kan dit betekenen dat uw klant de hypotheek moet 
verhogen. Hiervoor kan uw klant een extra hypotheek afsluiten tegen de dan geldende rente en voorwaarden. 
Voor de totale lening (oud en nieuw) wordt opnieuw een tarie� lasse bepaald. Uw klant kan dus een opslag 
krijgen op zijn meegenomen rente (doordat hij bijvoorbeeld van basis naar top gaat). Let op: uw klant mag de 
hypotheekrente of (bank)spaarpolis alleen meenemen als dit gebeurt binnen zes maanden na de verkoop van 
het huis.

 
  Uw klant lost de oude hypotheek af en neemt een nieuwe hypotheek op de nieuwe woning. 

Uw klant kan dan kiezen voor een hele andere hypotheek met een andere rente.

Wanneer is de Rente Meeneemregeling interessant voor uw klant?
De Rente Meeneemregeling (het meenemen van de hypotheekrente) is vooral interessant als de rente die uw klant 
op de huidige hypotheek betaalt lager is dan de rente die voor nieuw af te sluiten leningen op dat moment geldt. 
Die lagere rente kan uw klant voor de rest van de rentelooptijd en rest van het hypotheekbedrag van de oude 
hypotheek meeverhuizen naar de nieuwe woning.

Stel, uw klant gaat verhuizen. Als uw klant een woning verkoopt en een ander 

huis koopt, kan hij of zij onder bepaalde voorwaarden de hypotheekrente 

meeverhuizen. BLG Wonen biedt hiervoor de Rente Meeneemregeling. Dat is 

natuurlijk vooral interessant als de rente die uw klant nu betaalt, lager is dan 

de actuele rente bij een nieuwe hypotheek.
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Het is onder voorwaarden ook mogelijk om de aan de oude hypotheek gekoppelde spaarpolis of bankspaarrekening 
mee te nemen naar de nieuwe hypotheek. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de � scale aspecten die een 
rol kunnen spelen. Bij een (bank)spaarhypotheek hoe�  het niet altijd voordeliger te zijn een rente mee te nemen.
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Contact
Wilt u meer weten over de Rente Meeneemregeling? Op blgwonen.nl vindt u 
de voorwaarden van de Rente Meeneemregeling. U kunt natuurlijk ook contact 
opnemen met een van onze rayon- of accountmanagers. Wij vertellen u graag 
meer over het onderwerp.

Meer weten?Kijk op blgwonen.nl
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