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Beste meneer/mevrouw, 

Hartelijk dank voor uw interesse in de ZilverHuis Hypotheek van Onderlinge ’s-Gravenhage. In dit 

document leggen wij u uit hoe het aanvraagproces van de ZilverHuis Hypotheek werkt, wat de 

belangrijkste kenmerken zijn en met welke ontwikkelingen u in de toekomst te maken kunt krijgen. 

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met uw 

adviseur of met ons klantencentrum. 

Stuur ons alstublieft bij het afsluiten van de ZilverHuis Hypotheek dit document getekend retour.  

 

Hieronder ziet u een overzicht van de onderwerpen die in de Uitleg ZilverHuis Hypotheek aan bod 

komen. 
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1. De ZilverHuis Hypotheek in 7 stappen 
U heeft een ZilverHuis Hypotheek aangevraagd. Hieronder leggen wij u in het kort uit welke stappen 

u doorloopt bij het aanvragen van een ZilverHuis Hypotheek. Bij elke stap kunt u zien wat er precies 

gebeurt en wat in deze stap van u verwacht wordt. 
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2. Kenmerken ZilverHuis Hypotheek 

Met de ZilverHuis Hypotheek kunt u een bedrag lenen met de waarde van uw huis als onderpand. 

Met dit bedrag kunt u bijvoorbeeld uw woning aanpassen, zodat u comfortabeler kunt blijven wonen 

in uw eigen huis. Ook is het mogelijk om met de ZilverHuis Hypotheek een aanvulling op het 

inkomen te verkrijgen. 

Kenmerkend voor de ZilverHuis Hypotheek is dat u maandelijks geen geld aan ons hoeft over te 

maken voor de betaling van de rente. In plaats daarvan tellen wij de verschuldigde rente bij uw 

lening op. Uw schuld neemt hierdoor maandelijks toe. 

De hoogte van de opname stelt de adviseur in overleg met u vooraf vast. De duur van de lening is 

levenslang. De lening eindigt als u de woning niet meer gebruikt als hoofdverblijf of bij overlijden. De 

rente van uw ZilverHuis Hypotheek staat ook levenslang vast en wordt tussentijds niet aangepast. Zo 

heeft u gedurende de hele looptijd zekerheid. 

 

2.1 Hoogte van uw schuld 
Als u heeft gekozen voor een eenmalige uitkering, ontvangt u bij de start van een ZilverHuis 

Hypotheek het bedrag ineens. Wanneer u heeft gekozen voor een periodieke uitkering, ontvangt u 

maandelijks een bedrag van ons. U kunt een eenmalige en periodieke uitkering ook combineren. De 

maximale hoogte van deze lening hangt af van de overwaarde van uw woning, uw leeftijd en de 

rente van dat moment.  

Elke maand wordt uw schuld hoger omdat wij de rente bij uw schuld optellen. In het geval van een 

periodieke uitkering komen daar ook nog de maandelijkse uitkeringen bij. Maandelijks berekenen 

wij de rente over de op dat moment openstaande schuld, dus inclusief de daarbij opgetelde rente. 

Het is vooraf nog niet bekend hoe hoog uw schuld in de toekomst zal worden. Dat is onder andere 

afhankelijk van het moment waarop u of uw nabestaanden uw woning zullen verkopen en wanneer 

de schuld wordt afgelost. De uiteindelijke schuld bestaat uit het bedrag van de lening (de som van 

alle uitkeringen), de bijgeschreven rente en eventuele kosten.  

 

Belangrijke aandachtspunten: 

• Bij de ZilverHuis Hypotheek neemt u (een gedeelte van) de overwaarde van uw woning op. 

Doordat de rente wordt bijgeschreven bij uw schuld, neemt uw schuld toe. Hierdoor houdt 

u minder overwaarde over als u uw woning verkoopt. 

• Doordat u uw overwaarde opneemt en uw schuld toeneemt, kan het zijn dat u geen 

hypotheek meer kunt afsluiten bij een andere hypotheekaanbieder. Uw adviseur kan u 

hierover meer informatie geven. 

• Door de toename van uw schuld ontvangen uw erfgenamen een lagere of geen erfenis. Wij 

adviseren u om dit te bespreken met uw erfgenamen. 

 

2.2 Restschuldgarantie 
Als u uw woning verkoopt dan is het mogelijk dat uw schuld hoger is dan de waarde van uw woning. 

Er is dan sprake van een restschuld. Mocht er bij u een restschuld ontstaan, dan neemt Onderlinge 

’s-Gravenhage onder bepaalde voorwaarden deze restschuld voor haar rekening. In dat geval hoeft u 

(een gedeelte van) uw ZilverHuis Hypotheek niet terug te betalen. De restschuldgarantie is nooit 

hoger dan uw schuld van uw ZilverHuis Hypotheek. De voorwaarden van deze restschuldgarantie 

kunt u nalezen in de Algemene Voorwaarden van de ZilverHuis Hypotheek.  
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2.3 Een bestaande hypotheek bij een andere aanbieder 
Als u een lopende hypotheek heeft bij een andere aanbieder, dan mag u die onder bepaalde 

voorwaarden door laten lopen. U moet wel toestemming vragen voor het afsluiten van een 

ZilverHuis Hypotheek aan de hypotheekverstrekker van uw bestaande hypotheek. Bij het afsluiten 

van een ZilverHuis Hypotheek toetsen wij of u uw bestaande hypotheek kunt blijven betalen. Als u 

uw bestaande hypotheek laat doorlopen dan mag deze niet verhoogd worden. Ook moet u er voor 

zorgen dat u altijd blijft voldoen aan uw verplichtingen voor de bestaande hypotheek en uw 

ZilverHuis Hypotheek. Meer informatie hierover vindt u in de Algemene Voorwaarden. 

 

2.4 Terugbetalen van de ZilverHuis Hypotheek 
Tijdens de looptijd van uw ZilverHuis Hypotheek hoeft u geen bedragen terug te betalen. U of uw 

erfgenamen hoeven de lening, de bijgeschreven rente en eventuele kosten pas terug te betalen als 

de langstlevende schuldenaar de woning niet meer als hoofdwoning gebruikt of is overleden. Als de 

langstlevende schuldenaar de woning niet meer als hoofdwoning gebruikt, of is overleden, dan moet 

de ZilverHuis Hypotheek worden terugbetaald. Eventuele huisgenoten van de schuldenaar kunnen 

de ZilverHuis Hypotheek dus niet overnemen.  

Kan de schuld niet worden afgelost, dan hebben u of uw erfgenamen 12 maanden de tijd om de 

woning te verkopen. Is de schuld dan groter dan de verkoopwaarde? Dan hebben u en uw 

nabestaanden onder voorwaarden recht op de restschuldgarantie. 

 

2.5 De ZilverHuis Hypotheek en de belastingdienst 
De ZilverHuis Hypotheek valt voor de belasting in box 3. Dat betekent dat de rente niet fiscaal 

aftrekbaar is. Het bedrag dat u ontvangt valt ook in box 3. Afhankelijk van uw situatie moet u daar 

vermogensrendementsheffing over betalen. Door het afsluiten van een ZilverHuis Hypotheek wordt 

uw fiscale nalatenschap (waarde van uw woning bij verkoop na uw overlijden, verminderd met uw 

schuld) lager. 

3. Mogelijke toekomstige scenario’s voor uw ZilverHuis Hypotheek 

Bij het afsluiten van de ZilverHuis Hypotheek is niet precies te voorspellen hoe lang de hypotheek 

loopt en hoe hoog uw schuld in de toekomst wordt. Ook is niet te voorspellen hoe de waarde van uw 

woning zich zal ontwikkelen. In dit hoofdstuk laten wij u daarom een aantal scenario’s zien hoe uw 

schuld en woningwaarde zich mogelijk zouden kunnen ontwikkelen. De verschillende scenario’s zijn 

niet gebaseerd op uw persoonlijke situatie. De onderstaande situaties zijn dan ook uitsluitend 

bedoeld als voorbeeld om u een beeld te geven wat er gebeurt wanneer uw schuld zich anders 

ontwikkelt dan uw woningwaarde. We houden hier overigens geen rekening met eventuele kosten. 

3.1 Scenario 1 
In dit scenario nemen we de volgende uitgangspunten: 

Eenmalige uitkering: €94.000,- 

Hoogte van de rente: 3% 

Stijging van de waarde van de woning per jaar: 0% 

Waarde van de woning: €300.000,- 
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Jaar Lening Totale 
rentebijschrijving 

Totale 
schuld 
ZilverHuis 
Hypotheek 

Waarde van 
de woning bij 
0% stijging 
per jaar 

 Overwaarde 

1 € 94.000 €2.859 € 96.859 € 300.000 € 203.141 

5 € 94.000 €15.192 € 109.192 € 300.000 € 190.808 

10 € 94.000 €32.839 € 126.839 € 300.000 € 173.161 

15 € 94.000 €53.339 € 147.339 € 300.000 € 152.661 

20 € 94.000 €77.151 € 171.151 € 300.000 € 128.849 

25 € 94.000 €104.812 € 198.812 € 300.000 € 101.188 

30 € 94.000 €136.943 € 230.943 € 300.000 € 69.057 

 

 

Als de waarde van uw woning niet stijgt, dan neemt de overwaarde van uw woning af. Dit kunt u 

zien in de kolom “Overwaarde”. 

 

3.2 Scenario 2 
In dit scenario nemen we de volgende uitgangspunten: 

Eenmalige uitkering: €76.000,- 

Hoogte van de rente: 4% 

Daling van de waarde van de woning per jaar: 2% 

Waarde van de woning: €300.000,- 

 

Jaar Lening Totale 
rentebijschrijving 

Totale 
schuld 
ZilverHuis 
Hypotheek 

Waarde van de 
woning bij 2% 
daling per jaar 

Overwaarde  

1 €76.000 € 3.096 € 79.096 € 294.000 € 214.904 

5 €76.000 € 16.796 € 92.796 € 271.176 € 178.380 

10 €76.000 € 37.303 € 113.303 € 245.122 € 131.819 

15 €76.000 € 62.343 € 138.343 € 221.571 € 83.228 

20 €76.000 € 92.916 € 168.916 € 200.282 € 31.366 

25 €76.000 € 130.246 € 206.246 € 181.039 €- 25.207 

30 €76.000 € 175.826 € 251.826 € 163.645 €- 88.181 

 

In dit scenario is bij verkoop van de woning na 25 of 30 jaar de schuld hoger dan de waarde van de 

woning. Hierdoor ontstaat een restschuld. Wanneer u aan de voorwaarden van de 

restschuldgarantie voldoet, dan is deze restschuld voor rekening van Onderlinge ’s-Gravenhage. De 

voorwaarden van de restschuldgarantie staan beschreven in de Algemene Voorwaarden van de 

ZilverHuis Hypotheek. 

3.3 Scenario 3 
In dit scenario nemen we de volgende uitgangspunten: 

Eenmalige uitkering: €67.000,- 

Hoogte van de rente: 3% 

Stijging van de waarde van de woning per jaar: 0% 

Waarde van de woning: €300.000,- 
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Bestaande hypotheek bij een andere aanbieder: €40.000,- 

 

Jaar Schuld bestaande 
hypotheek 

Schuld 
ZilverHuis 
Hypotheek 

Totale schuld 
(inclusief 
bestaande 
hypotheek) 

Waarde van de 
woning bij 0% 
stijging per jaar 

Overwaarde  

1 €40.000 € 69.038 € 109.038 € 300.000 € 190.962 

5 €40.000 € 77.828 € 117.828 € 300.000 € 182.172 

10 €40.000 € 90.407 € 130.407 € 300.000 € 169.593 

15 €40.000 € 105.018 € 145.018 € 300.000 € 154.982 

20 €40.000 € 121.991 € 161.991 € 300.000 € 138.009 

25 €40.000 € 141.706 € 181.706 € 300.000 € 118.294 

30 €40.000 € 164.608 € 204.608 € 300.000 € 95.392 

 

Als de waarde van uw woning niet stijgt, dan neemt de overwaarde van uw woning af. Dit kunt u 

zien in de kolom “Overwaarde”. 

 

3.4 Scenario 4 
In dit scenario nemen we de volgende uitgangspunten: 

Eenmalige uitkering: €20.000,- 

Hoogte van de rente: 3% 

Daling van de waarde van de woning per jaar: 5% 

Waarde van de woning: €150.000,- 

Bestaande hypotheek bij een andere aanbieder: €40.000,- 

 

Jaar Schuld 
bestaande 
hypotheek 

Schuld ZilverHuis 
Hypotheek 

Totale schuld 
(inclusief 
bestaande 
hypotheek) 

Waarde van 
de woning bij 
5% daling per 
jaar 

Overwaarde  

1 €40.000 € 20.608 € 60.608 € 142.500 € 81.892 

5 €40.000 € 23.232 € 63.232 € 116.067 € 52.835 

10 €40.000 € 26.987 € 66.987 € 89.811 € 22.823 

15 €40.000 € 31.349 € 71.349 € 69.494 €- 1.855 

20 €40.000 € 36.415 € 76.415 € 53.773 €- 22.642 

25 €40.000 € 42.300 € 82.300 € 41.608 €- 40.692 

30 €40.000 € 49.137 € 89.137 € 32.196 €- 56.941 

 

In dit scenario is bij verkoop van de woning na 15, 20, 25 of 30 jaar, de schuld hoger dan de waarde 

van de woning. Hierdoor ontstaat een restschuld. Wanneer u aan de voorwaarden van de 

restschuldgarantie voldoet, dan vergoedt Onderlinge ’s-Gravenhage u (een deel van) deze 

restschuld. Als er sprake is van een bestaande hypotheek bij een andere aanbieder dan geldt de 

restschuldgarantie maximaal tot het bedrag van de schuld aan Onderlinge ’s-Gravenhage. In het 

bovenstaande scenario is de restschuld na 30 jaar groter dan de schuld aan Onderlinge ’s-

Gravenhage. In dit geval hoeft u de schuld van de ZilverHuis Hypotheek niet terug te betalen. Het 

gedeelte van de restschuld dat overblijft (€40.000,- -/- €32.196,- = €7.804,-) moet u zelf terugbetalen 

aan de aanbieder van uw bestaande hypotheek. 
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3.5 Scenario 5 
In dit scenario nemen we de volgende uitgangspunten: 

Periodieke uitkering: €850,- per maand 

Uitkeringsduur in jaren: 10 jaar 

Hoogte van de rente: 3% 

Stijging van de waarde van de woning per jaar: 0% 

Waarde van de woning: €300.000,- 

 

Jaar Lening Totale 
rentebijschrijving 

schuld 
ZilverHuis 

Waarde van 
de woning 
bij 0% 
stijging per 
jaar 

Overwaarde  

1 € 10.200 € 167 € 10.367 € 300.000 € 289.633 

5 € 51.000 € 4.087 € 55.087 € 300.000 € 244.913 

10 € 102.000 € 17.077 € 119.077 € 300.000 € 180.923 

15 € 102.000 € 36.322 € 138.322 € 300.000 € 161.678 

20 € 102.000 € 58.677 € 160.677 € 300.000 € 139.323 

25 € 102.000 € 84.645 € 186.645 € 300.000 € 113.355 

30 € 102.000 € 114.810 € 216.810 € 300.000 € 83.190 

 

Als de waarde van uw woning niet stijgt, dan neemt de overwaarde van uw woning af. Dit kunt u 

zien in de kolom “Overwaarde”. 

 

3.6 Scenario 6 
In dit scenario nemen we de volgende uitgangspunten: 

Periodieke uitkering: €1.280,- per maand 

Uitkeringsduur in jaren: 5 jaar 

Hoogte van de rente: 4% 

Daling van de waarde van de woning per jaar: 2% 

Waarde van de woning: €300.000,- 

 

Jaar Lening Totale 
rentebijschrijving 

schuld ZilverHuis Waarde van de 
woning bij 2% 
daling per jaar 

Overwaarde  

1 € 15.360 € 337 € 15.697 € 294.000 € 278.303 

5 € 76.800 € 8.346 € 85.146 € 271.176 € 186.031 

10 € 76.800 € 27.162 € 103.962 € 245.122 € 141.159 

15 € 76.800 € 50.138 € 126.938 € 221.571 € 94.633 

20 € 76.800 € 78.191 € 154.991 € 200.282 € 45.292 

25 € 76.800 € 112.443 € 189.243 € 181.039 €- 8.204 

30 € 76.800 € 154.265 € 231.065 € 163.645 €- 67.420 
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In dit scenario is bij verkoop van de woning na 25 of 30 jaar de schuld hoger dan de waarde van de 

woning. Hierdoor ontstaat een restschuld. Wanneer u aan de voorwaarden van de 

restschuldgarantie voldoet, dan is deze restschuld voor rekening van Onderlinge ’s-Gravenhage. De 

voorwaarden van de restschuldgarantie staan beschreven in de Algemene Voorwaarden van de 

ZilverHuis Hypotheek. 

 

4. Ondertekening 
Door het advies van mijn adviseur, het lezen van de Uitleg ZilverHuis Hypotheek, het renteaanbod, 

het hypotheekaanbod en de Algemene Voorwaarden weet ik wat de risico’s zijn van de ZilverHuis 

Hypotheek en ben ik op de hoogte van de risico’s, mijn rechten en mijn plichten. Ik begrijp dat de 

getoonde scenario’s bedoeld zijn als voorbeelden en gebaseerd zijn op aannames. Deze scenario’s 

bieden geen garantie voor de toekomst en hieraan kunnen ook geen rechten worden ontleend. 

 

Datum Plaats 

  

  

Handtekening(en)  

 

 

 

 

 


