Opnameformulier
Krediet Hypotheek
Waarvoor kunt u dit formulier gebruiken?
U kunt dit formulier gebruiken om:
– eenmalig een bedrag op te nemen;
– een periodiek opnamebedrag aan te vragen of te wijzigen;
– RenteVakantie aan te vragen.
Let op
U kunt een bedrag uit uw Krediet Hypotheek opnemen totdat de opnamelimiet is bereikt. Florius blokkeert uw
opnameruimte als u een achterstand in uw betalingen hebt. In de Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek vindt u
meer informatie over de Krediet Hypotheek. Leest u deze goed.

1 Gegevens aanvrager
Naam
Voorletter(s)
Adres
Postcode
Woonplaats
Florius Hypotheeknummer
Aanvrager 2 (indien van toepassing)
Naam
Voorletter(s)

2A Wilt u eenmalig een bedrag opnemen?
Hier kunt u aangeven welk bedrag u wilt opnemen uit uw Krediet Hypotheek:
Eenmalig een bedrag opnemen van EUR

(minimaal EUR 100).

Totaal beschikbare bedrag ineens opnemen.
Gewenst tijdstip van uitbetalen:
Zo snel mogelijk (binnen enkele werkdagen).
Datum

(maand)

(jaar).

2B Wilt u elke maand een opnamebedrag opnemen?
Hier kunt u aangeven welk vast bedrag u maandelijks wilt ontvangen uit uw Krediet Hypotheek:
Gewenst bedrag maandelijkse opname EUR
Gewenste einddatum maandelijkse opname (indien van toepassing)
De periodieke opname zo snel mogelijk stoppen.

(maand)

(jaar).

2C Wilt u gebruiken maken van de RenteVakantie?
Hier kunt u aangeven dat u de rente die u elke maand betaalt tijdelijk wilt betalen uit uw Krediet Hypotheek. Florius
incasseert elke maand de rente die u moet betalen voor uw hypotheek. De incasso van de rentetermijnen wordt dan
stopgezet voor de maanden die u hieronder aangeeft. Uw premies of periodieke inleg blijven wij wel van uw rekening
incasseren. RenteVakantie is pas mogelijk als uw hypotheek (RenteVakantie of andere hypotheekvorm) minimaal
6 maanden loopt bij Florius. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.
Let op
Een RenteVakantie kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen. Bespreekt u dit eerst met uw
(belasting)adviseur.
Gewenste ingangsdatum RenteVakantie

(maand)

(jaar)

Voor een Annuïteiten Hypotheek geldt dat de incasso voor zowel de rentetermijnen als de aflossing dan worden stopgezet.
Let op
Tijdens de RenteVakantie worden de verschuldigde bedragen uit uw Krediet Hypotheek opgenomen. Uw schuld wordt
daardoor hoger. Vraag uw adviseur om advies.

3 Ondertekening
Plaats

Datum

Handtekening 1					

Handtekening 2 (indien van toepassing)

U kunt dit formulier sturen naar Florius:
t.a.v. Afdeling PZ&P
Postbus 1700
3800 BS Amersfoort
Faxnummer: 033 450 95 43
Of per mail naar service@florius.nl

FL -KH02-0618

