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1	 Mijn gegevens
Naam en voorletter(s) 
Adres 
Postcode en woonplaats 
Naam en voorletter(s) partner 

2	 Mijn hypotheek
Hypotheeknummer 

Op welk deel van uw hypotheek wilt u maandelijks extra aflossen:
n Aflossingsvrije hypotheek
n Beleggingshypotheek
n Aflossingsvrije hypotheek met verpande polis. Bijvoorbeeld een Spaarhypotheek of een verpande Beleggingshypotheek.
De hypotheekschuld wordt maandelijks met de extra aflossing verlaagd. Dit betekent ook een verlaging van de te betalen hypotheekrente. 
Het bedrag dat u aflost kunt u niet meer opnemen.

3	 Maandelijks extra aflossen (Kies één optie)
n  Ik wil maandelijks extra aflossen. 

Welk bedrag?   €   (minimaal € 25) 
Vanaf welke maand?   

n  Ik wil het bedrag dat ik maandelijks extra aflos wijzigen. 
Welk bedrag?   €   (minimaal € 25) 
Vanaf welke maand?   

n  Ik wil niet meer maandelijks extra aflossen. 
n Per direct 
n Vanaf welke maand?   
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4	 Aandachtspunten
 ■ U kunt de maandelijkse extra aflossing iedere maand wijzigen of stopzetten. Zorg ervoor dat het formulier uiterlijk de 20e van de maand 

bij ons binnen is. Als het formulier later binnenkomt, dan gaat uw extra aflossing een maand later in. U ontvangt van ons ook altijd een 
bevestigingsbrief.

 ■ Als u met deze maandelijkse extra aflossing meer zou aflossen dan boetevrij in een jaar is toegestaan, dan nemen wij hierover contact 
met u op. 

 ■ De hypotheekschuld wordt maandelijks met de extra aflossing verlaagd. Dit betekent ook een verlaging van de te betalen 
hypotheekrente. Het bedrag dat u aflost kunt u niet meer opnemen.

 ■ Door maandelijks extra af te lossen, verlaagt u uw hypotheekschuld. Denkt u hierdoor in aanmerking te komen voor een lagere 
tariefsklasse? Neem dan contact op met uw adviseur Hij rekent dit graag voor u uit. 

 ■ De maandelijkse extra aflossing wordt op de 1ste van de maand geïncasseerd. Uw maandelijkse termijnbedrag wordt verhoogd met de 
maandelijkse extra aflossing. Het totaalbedrag wordt van de bij ons bekende incassorekening geïncasseerd. 

 ■ Let op! Voorkom een te late betaling, zorg voor voldoende saldo.  
 ■ Sommige wijzigingen kunnen fiscale gevolgen hebben. Wij raden u aan om de (fiscale) gevolgen met uw adviseur te bespreken voordat 

u dit formulier ondertekent. Dit kan bijvoorbeeld bij uw adviseur. Door ondertekening van dit formulier verklaart u op de hoogte te zijn 
van de fiscale aspecten en gevolg van uw voorgenomen wijziging.

5	 Ondertekenen
 ■ Ik ken de risico’s en ga akkoord met de mogelijke gevolgen van mijn wijziging. 
 ■ Ik ga akkoord dat RegioBank maandelijks het totaalbedrag (termijnbedrag + extra aflossing) van mijn incassorekening afschrijft. 

Plaats  Plaats 
Datum  Datum 

Handtekening aanvrager

 

Handtekening

6	 Versturen
U kunt dit formuliere per e-mail versturen naar
Kredietadministratie@regiobank.nl

Bescherming Persoonsgegevens
Als u klant bij ons wordt, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken om:

 ■ overeenkomsten met u te sluiten en om die te kunnen uitvoeren
 ■ statistisch onderzoek te doen
 ■ te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft
 ■ fraude te voorkomen en te bestrijden
 ■ te voldoen aan de wet
 ■ de relatie met u te onderhouden en uit te breiden, dit doen we alleen na overleg met uw Zelfstandig Adviseur
 ■ deze te delen met zakelijke partners

We horen bij de groep van ondernemingen van SNS Bank N.V. SNS Bank N.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons-
gegevens door haarzelf en haar groepsondernemingen. Wilt u meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op www.regiobank.nl 
voor ons privacy- en cookiereglement. Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. 
Deze gedragscode vindt u op www.nvb.nl. 
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