
Hoe gebruikt u dit formulier?
1. Vul het formulier in op uw computer of tablet. 

2. Print het formulier. 

3. Zet uw handtekening met pen op het geprinte formulier. 

4.  Scan het formulier of maak een goede foto en e-mail deze naar service@florius.nl.  

Of stuur het geprinte formulier naar Florius, Postbus 1700, 3800 BS AMERSFOORT.

Leningnummer 

De ondergetekende(n):

Naam aanvragers 

Hierna ieder voor zich dan wel tezamen te noemen: ‘de geldnemer’
  geeft bij deze opdracht en volmacht aan ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., gevestigd te 

Amersfoort, hierbij handelend onder de naam Florius, om de hieronder vermelde leningdelen om 

te zetten naar een hypotheek met de aangegeven rentevastperiode en tegen het rentepercentage 

zoals dit geldt op de datum van ontvangst van deze opdracht door Florius;

  verklaart zich akkoord met het van toepassing worden van de meest recente voorwaarden op de 

lening vanaf het moment van omzetting.

Leningdeelnummer Rentevastperiode1  Rentetype

  jaar Dagrente

  jaar Dagrente

  jaar Dagrente

  jaar Dagrente

  jaar Dagrente

  jaar Dagrente

Ondertekening

Plaats  Datum 

Handtekening Geldnemer2 Handtekening Geldnemer

 

 

1   Geeft u per leningdeel niet meer dan één mogelijkheid aan. Wijzigingen in het productassortiment voorbehouden.  
Een rentevastperiode van 30 jaar is niet mogelijk. 

2  Bij meerdere geldnemers moeten deze allemaal ondertekenen.

Opdracht tot omzetting naar een vaste rente
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Toelichting:
Na de omzetting ontvangt u een uitgebreide bevestiging met opgave van het nieuwe 

maandbedrag en de nieuwe premie(s) als dat van toepassing is.  

Op het moment dat wij onze rentetarieven verhogen, geldt een respijttermijn voor het omzetten 

van uw variabele rente. Ontvangt Florius dit opdrachtformulier voor 17.00 uur op de dag na ingang 

van een verhoging van het rentetarief, dan zal de omzetting nog plaatsvinden tegen de oude lage 

rente. 

Bijvoorbeeld: Florius verhoogt de rentetarieven op woensdag. Wanneer we dit formulier dan op 

donderdag vóór 17.00 uur ontvangen, vindt de omzetting plaats tegen de oude lage rente.
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