
Marconibaan 57
3439 MR Nieuwegein

T 0306660008

Postbus 645
3430 AP Nieuwegein

Rentetarieven Florius Profijt drie hypotheek

Rentewijziging per: 24 Januari 2019

Variabel

NHG <65% <85% <90% <101% <115%

1 maand 1,55 1,60 1,70 1,75 1,95 2,20

Vast

1 jaar 1,45 1,50 1,60 1,65 1,85 2,15

3 jaar 1,55 1,60 1,70 1,75 1,95 2,25

5 jaar 1,65 1,70 1,80 1,85 2,05 2,35

6 jaar 1,70 1,75 1,85 1,90 2,10 2,40

10 jaar 1,84
1,79

1,94 2,04 2,14
2,09

2,23 2,64

12 jaar 2,01 2,13 2,28 2,33 2,51 2,95

15 jaar 2,24 2,39 2,51 2,64
2,59

2,79 3,24

20 jaar 2,30 2,59 2,69 2,79
2,74

2,99 3,39

30 jaar 3,95 4,05 4,10 4,15 4,35 4,65

Alle rentetarieven en bepalingen zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven en bepalingen kunnen geen rechten worden ontleend.
* Dit tarief is tot stand gekomen vanwege een actie.

                                                                                      http://www.dak.nl  |  hypotheken@dak.nl                                                                                        



Marconibaan 57
3439 MR Nieuwegein

T 0306660008

Postbus 645
3430 AP Nieuwegein

Bepalingen bij rentetarieven Florius Profijt drie hypotheek

Bepalingen bij rentetarieven per: 23 Januari 2019

Op de Florius Profijt drie hypotheek tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing:

De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op Offerterente en gelden voor de vormen Aflossingsvrij en Lineair en
 Annuiteiten en Leven en Spaar en Banksparen
Kosten voor overbrugging zijn 0,00% van overbruggingskrediet
Afwijkingen/Uitsluitingen:
 - Rentevast 1 maand  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 1 maand  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 1 maand  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 1 maand  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 1 maand  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 1 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 1 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 1 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 1 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 1 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 3 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 3 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 3 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 3 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 3 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 5 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 5 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 5 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 5 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 5 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 6 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 6 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 6 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 6 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 6 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 10 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 10 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 10 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 10 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 10 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 12 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 12 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 12 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 12 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 12 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 15 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 15 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 15 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 15 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 15 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 20 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 20 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 20 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 20 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 20 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 30 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 30 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 30 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 30 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 30 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 1 maand  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 1 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 3 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 5 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 6 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 10 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 12 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 15 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 20 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 30 jaar  bij Aflossingsvrij  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 1 maand  bij Leven  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 1 maand  bij Leven  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 1 maand  bij Leven  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 1 maand  bij Leven  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 1 maand  bij Leven  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 1 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 1 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 1 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 1 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 1 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 3 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 3 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 3 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 3 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 3 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 5 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 5 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 5 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 5 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 5 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 6 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 6 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 6 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 6 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 6 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 10 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 10 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 10 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 10 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 10 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 12 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 12 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 12 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 12 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 12 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 15 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 15 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 15 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 15 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 15 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 20 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 20 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 20 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 20 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 20 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 30 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 30 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 30 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 30 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 30 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 1 maand  bij Leven  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 1 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 3 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 5 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 6 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 10 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 12 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 15 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 20 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 30 jaar  bij Leven  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 1 maand  bij Spaar  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 1 maand  bij Spaar  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 1 maand  bij Spaar  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 1 maand  bij Spaar  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 1 maand  bij Spaar  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 1 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 1 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 1 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 1 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 1 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 3 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 3 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 3 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 3 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 3 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 5 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 5 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 5 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 5 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 5 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 6 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 6 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 6 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 6 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 6 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 10 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 10 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 10 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 10 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 10 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 12 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 12 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 12 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 12 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 12 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 15 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 15 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 15 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 15 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 15 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 20 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 20 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 20 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 20 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 20 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 30 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 30 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 30 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 30 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 30 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 1 maand  bij Spaar  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 1 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 3 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 5 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 6 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 10 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 12 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 15 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 20 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 30 jaar  bij Spaar  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 1 maand  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 1 maand  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 1 maand  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 1 maand  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 1 maand  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 1 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 1 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 1 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 1 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 1 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 3 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 3 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 3 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 3 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 3 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 5 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 5 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 5 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 5 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 5 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 6 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 6 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 6 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 6 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 6 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,15% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 10 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 10 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 10 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 10 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 10 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 12 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 12 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 12 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 12 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 12 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 15 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 15 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 15 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 15 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 15 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 20 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 20 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 20 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 20 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 20 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 30 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie nhg
 - Rentevast 30 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 65%
 - Rentevast 30 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 85%
 - Rentevast 30 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 101%
 - Rentevast 30 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 115%
 - Rentevast 1 maand  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 1 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 3 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 5 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,05% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 6 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,10% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 10 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 12 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,20% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 15 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,35% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 20 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,50% met risicocategorie 90%
 - Rentevast 30 jaar  bij Banksparen  geldt een opslag van 0,75% met risicocategorie 90%

variabele overbruggingsrente is 2,90%     

Alle rentetarieven en bepalingen zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven en bepalingen kunnen geen rechten worden ontleend.
* Dit tarief is tot stand gekomen vanwege een actie.
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