Mutatieformulier Variabele rente met renteplafond (RenteLimiet)
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, Afdeling Advies & Service,
Postbus 1700, 3800 BS AMERSFOORT.

Gegevens
Leningnummer (altijd invullen s.v.p.)
Ten name van
en/of
De ondergetekende(n):
Hierna ieder voor zich dan wel tezamen te noemen: “de geldnemer”
Geeft bij deze opdracht om het plafondpercentage met bijbehorende rentevastperiode te wijzigen,
zoals hieronder per leningdeel is aangegeven.
Leningdeelnummer gewenste rentevastheid*
(Per leningdeel niet meer dan één mogelijkheid aangeven)
Gewenst
Ingangsplafond %** Datum ***

Leningdeel

1 jaar

5 jaar

6 jaar

10 jaar

15 jaar

20 jaar

1 jaar

5 jaar

6 jaar

10 jaar

15 jaar

20 jaar

1 jaar

5 jaar

6 jaar

10 jaar

15 jaar

20 jaar

*	Per leningdeel niet meer dan één mogelijkheid aangeven; wijzigingen in het productassortiment
voorbehouden.
**	Het hier aangegeven percentage (op twee decimalen nauwkeurig) dient gelijk aan of hoger
te zijn dan de dagrente met bijbehorende rentevastperiode, zoals die geldt op de datum van
ondertekening van het mutatieformulier. De huidige rente kunt u opvragen via www.florius.nl,
bij uw hypotheekadviseur of bij onze afdeling Advies & Service, telefoon 033 - 752 5000.
*** Het mutatieformulier dient uiterlijk 14 dagen voor de ingangsdatum in ons bezit te zijn.

Ondertekening
Plaats

Datum

Handtekening geldnemer 1****

Handtekening geldnemer 2

**** Bij meerdere deelnemers dienen deze allen te ondertekenen.

Toelichting
Wijziging van het plafondpercentage en de bijbehorende rentevastperiode kan tweemaal per jaar
kosteloos. Dit formulier dient uiterlijk 14 dagen vóór de door u opgegeven ingangsdatum door ons
ontvangen te zijn. Als geen ingangsdatum is ingevuld, gaan de wijzigingen 14 dagen na ontvangst
van het formulier in.
U kunt per leningdeel aangeven welk plafondpercentage u wijzigt met de bijbehorende
rentevastperiode. Als u niets invult, gaan wij ervan uit dat het laatste door u opgegeven
plafondpercentage met bijbehorende rentevastperiode van kracht blijft.
Zoals in de Volmacht RenteLimiet is omschreven, worden op het moment van omzetting de meest
recente voorwaarden op de lening van toepassing.
Florius dient het originele ondertekende exemplaar te ontvangen. Wij raden u aan een kopie te
bewaren voor uw eigen administratie.
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