
Voorwaarden boetevrij aflossen  

 

Vraag1: 

Hoeveel procent van de oorspronkelijke hoofdsom kan per jaar boetevrij worden afgelost? 

Vraag 2: 

Wordt het boetevrij deel per leningdeel of over de gehele lening berekend? 

Vraag 3: 

Wordt de berekening van de contante waarde gebaseerd op de oorspronkelijke rentevaste 

periode of op het restant van de rentevaste periode? 

 

ABN AMRO 

Vraag 1: 10% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over het hypotheekdeel waarop de aflossing plaatsvindt. 

 

Vraag 3: De contante waarde wordt berekend per leningdeel over het belastbaar bedrag (af te 

lossen bedrag rekening houdend met de (nog) aanwezige jaarlijkse vrijstelling van het 

leningdeel) op basis van het dagrentepercentage voor soortgelijke nieuwe leningen (met 

hetzelfde rentetype) met een looptijd die overeenkomt met de resterende duur van de geldende 

rentevaste periode of, als hiervoor geen rentenotering wordt gevoerd, dan wordt naar de 

naastlagere en de naasthogere rentevaste periodes gekeken. De vergelijkingsrente wordt 

bepaald door hiervan het hoogste dagrentepercentage te nemen (de zogenaamd 'NaastBetere' 

methode). 

 

Aegon 

Vraag 1: 10% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over de hele hypotheek. 

 

Vraag 3: Het bedrag van de aflossingsvergoeding is gelijk aan het verschil tussen de contante 

waarde van de rentebedragen die bij ongewijzigde voortzetting van de geldlening over het 

resterende deel van de lopende rentevaste periode verschuldigd zouden zijn, waarbij een 

eventueel toegepaste afwijking van het gepubliceerde tarief niet in aanmerking wordt 

genomen, en de contante waarde van de rentebedragen over dezelfde periode berekend op 

basis van de actuele rente. Indien er geen gelijke rentevaste periode is, wordt een kortere 

periode gehanteerd. De hiervoor genoemde contante waarden worden bepaald door 

discontering op basis van de actuele rente. 

 

 

 



Argenta 

Vraag 1: 15% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over de hele hypotheek. 

 

Vraag 3: De contante waarde van het renteverschil wordt berekend over het verschil met het 

dagrentepercentage voor soortgelijke nieuwe leningen met een rentevaste periode gelijk aan 

de oorspronkelijke rentevaste periode. 

 

ASR 

Vraag 1: 15% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over het hypotheekdeel waarop de aflossing plaatsvindt. 

 

Vraag 3: De rentevergoeding op de gemiste rente wordt gesteld op de rente voor soortgelijke 

hypothecaire geldleningen voor de resterende naasthogere rentevaste periode. 

 

Attens 

Vraag 1: 10% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over de hele hypotheek. 

 

Vraag 3: Bij de dontante waarde berekening geldt als dagrente bij het berekenen van de 

contante waarde van het renteverschil de rente voor een nieuwe lening met dezelfde 

aflossingsvorm en hetzelfde verstrekkingspercentage als de lopende lening met een rentevaste 

periode die zoveel mogelijk overeenkomt met de resterende rentevaste periode van de lening. 

 

BLG 

Vraag 1: 10% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over het hypotheekdeel waarop de aflossing plaatsvindt. 

 

Vraag 3: Bij algehele aflossing van de lening of een aflossing hoger dan het boetevrije 

gedeelte wordt de vergoeding berekend volgens de contante waarde methode over het 

renteverschil met de dagrente van de rentevaste periode gelijk aan de oorspronkelijke looptijd 

van de oude rentevaste periode of de naastlagere rentevaste periode als op het moment van 

aflossen de oorspronkelijke rentevaste periode niet meer wordt aangeboden.. 



bijBouwe 

Vraag 1: 10% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over de hele hypotheek. 

 

Vraag 3: Bij het berekenen van de contante waarde van het renteverschil wordt gekeken naar 

het huidige tarief voor de resterende rentevaste periode. 

 

Centraal Beheer Achmea 

Vraag 1: 20% over 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over de hele oorspronkelijke hypotheek 

 

Vraag 3: De contante waarde wordt berekend over de resterende looptijd van de 

overeengekomen rentevast-periode. Centraal Beheer Achmea zal bij het bepalen van de 

actuele rente uitgaan van het rentepercentage dat behoort bij een soortgelijke lening met een 

gelijke duur als die van de resterende looptijd, rekening houdend met kortingen en opslagen. 

Hierbij wordt een gemiddelde rente berekening toegepast indien Achmea geen rentevast 

periode kent met bijbehorend rentetarief dat gelijk is aan de specifieke resterende rentevast 

periode (in hele maanden).  

 

 

Conservatrix 

Vraag 1: 10% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over de hele hypotheek. 

 

Vraag 3: De rentevergoeding op de gemiste rente wordt gesteld op de rente voor soortgelijke 

hypothecaire geldleningen voor de resterende rentevaste periode. 

Delta Lloyd 

Vraag 1: 10% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over het hypotheekdeel waarop de aflossing plaatsvindt. 

 

Vraag 3: De hoogte van de vergoeding is gelijk aan de contante waarde van het renteverschil, 

berekend over het resterende leningbedrag verminderd met het bedrag dat boetevrij afgelost 

mag worden en de resterende rentevaste periode van de lening. 



Florius 

Vraag 1: 10%, indien sprake van eigen middelen dan onbeperkt 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over het hypotheekdeel waarop de aflossing plaatsvindt. 

 

Vraag 3: De contante waarde wordt berekend per leningdeel over het belastbaar bedrag (af te 

lossen bedrag rekening houdend met de (nog) aanwezige jaarlijkse vrijstelling van het 

leningdeel) op basis van het dagrentepercentage voor soortgelijke nieuwe leningen (met 

hetzelfde rentetype) met een looptijd die overeenkomt met de resterende duur van de geldende 

rentevastperiode of, als hiervoor geen rentenotering wordt gevoerd, dan wordt naar de 

naastlagere en de naasthogere rentevastperiodes gekeken. De vergelijkingsrente wordt 

bepaald door hiervan het hoogste dagrentepercentage te nemen (de zogenaamd 'NaastBetere' 

methode). 

 

 

Hypotrust 

Vraag 1: 15% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over de hele hypotheek. 

 

Vraag 3: De contante waarde van het renteverschil wordt berekend over het verschil met het 

dagrentepercentage voor soortgelijke nieuwe leningen met een rentevaste periode gelijk aan 

de restant rentevaste periode. Indien er geen rentevaste periode is gelijk aan de restant 

rentevaste periode dan wordt de meest 

 

ING 

Vraag 1: 10% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over de hele hypotheek. 

 

Vraag 3: Bij aflossing op de lening wordt de vergoeding berekend volgens de contante waarde 

methode over het renteverschil tussen de leningrente en de actuele rente. Hierbij wordt voor 

de actuele rente uitgegaan van de resterende rentevaste periode. Is die resterende rentevaste 

periode geen heel jaar,  of wordt een dergelijke rentevaste periode niet (meer) aangeboden, 

dan wordt gekeken naar de rentepercentages van de eerstvolgende langere en eerstvolgende 

kortere periode. Hiermee wordt de rente bepaald die zou gelden bij de resterende rentevaste 

periode. Dit wordt interpolatie genoemd 

 

 



IQWoon 

Vraag 1: 20% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over de hele hypotheek. 

 

Vraag 3: Bij het berekenen van de contante waarde van het renteverschil wordt gekeken naar 

het huidige tarief voor de resterende rentevaste periode.  

 

Lloyds bank 

Vraag 1: 10% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over het hypotheekdeel waarop de aflossing plaatsvindt. 

 

Vraag 3: De berekening van de contante waarde wordt gebaseerd op de oorspronkelijke 

rentevaste periode,  op basis van vergelijking van de huidige rente met de nieuwe rente. Met 

huidige rente wordt bedoeld het voor de lening geldende rentepercentage. Met nieuwe rente 

wordt bedoeld het dagrentepercentage voor soortgelijke nieuwe 

Merius 

Vraag 1: 15% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over het hypotheekdeel waarop de aflossing plaatsvindt. 

 

Vraag 3: Bij de bereking van de contante waarde wordt gerekend met het restant van de 

rentevaste periode. 

Mone You 

Vraag 1: 10% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over het hypotheekdeel waarop de aflossing plaatsvindt. 

 

Vraag 3: De contante waarde wordt berekend per leningdeel over het belastbaar bedrag (af te 

lossen bedrag rekening houdend met de (nog) aanwezige jaarlijkse vrijstelling van het 

leningdeel) op basis van het dagrentepercentage voor soortgelijke nieuwe leningen (met 

hetzelfde rentetype) met een looptijd die overeenkomt met de resterende duur van de geldende 

rentevaste periode of, als hiervoor geen rentenotering wordt gevoerd, dan wordt naar de 

naastlagere en de naasthogere rentevaste periodes gekeken. De vergelijkingsrente wordt 

bepaald door hiervan het hoogste dagrentepercentage te nemen (de zogenaamd 'NaastBetere' 

methode). 



 

Munt hypotheken 

Vraag 1: 10%  

 

Vraag 2:  Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten 

naar de lagere dagrente berekend over het hypotheekdeel waarop de aflossing plaatsvindt. 

   

Vraag 3: Bij de bereking van de contante waarde wordt gerekend met het restant van de 

rentevaste periode. 

 

 

Nationale Nederlanden 

Vraag 1: 10% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over het hypotheekdeel waarop de aflossing plaatsvindt. 

 

Vraag 3: Indien in een bepaald jaar meer dan 10% wordt afgelost, is over het meerdere een 

vergoeding verschuldigd. Dit geldt echter alleen indien de marktrente op dat moment lager is 

dan de contractrente. Onder marktrente wordt in dit verband verstaan de nominale rente die 

Nationale-Nederlanden vraagt voor soortgelijke nieuwe (hypothecaire) geldleningen met 

dezelfde zekerheden met een duur die zoveel mogelijk gelijk is aan de resterende 

rentevastduur van de lening 

 

 

NIBC 

Vraag 1: 15% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten  

naar de lagere dagrente berekend over het hypotheekdeel waarop de aflossing plaatsvindt. 

 

Vraag 3: De contante waarde van het renteverschil wordt berekend over het verschil met  

het dagrentepercentage voor soortgelijke nieuwe leningen met een rentevaste periode gelijk  

aan de resterende duur van de huidige rentevaste periode of de eerstvolgende op dat moment  

gevoerde langere rentevaste periode. 

 

 

 



Obvion 

Vraag 1: 20% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over de hele hypotheek. 

 

Vraag 3: De contante waarde wordt berekend op basis van een vergelijking tussen het 

geldende (contract)rentepercentage met het dagrentepercentage voor soortgelijke leningen 

met een rentevaste periode die overeenkomt met de resterende duur van de rentevaste periode 

van het leningdeel waarop wordt afgelost. Indien de resterende rentevaste periode niet 

samenvalt met een door geldgever op dat moment gehanteerde rentevaste periode, wordt voor 

de berekening van de contante waarde uitgegaan van het rentepercentage dat hoort bij de 

naast kortere rentevaste periode. 

 

 

Philips Pensioenfonds 

Vraag 1: 10% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over het hypotheekdeel waarop de aflossing plaatsvindt. 

 

Vraag 3: Bij algehele aflossing van de lening wordt de vergoeding berekend volgens de 

contante waarde methode over het renteverschil met de dagrente van de rentevaste periode 

gelijk aan de oorspronkelijke looptijd van de oude rentevaste periode. 

 

Rabobank 

Vraag 1: 10% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over het hypotheekdeel waarop de aflossing plaatsvindt. 

 

Vraag 3: Bij aflossing op de lening wordt de vergoeding berekend volgens de contante waarde 

methode over het renteverschil met de dagrente van de rentevaste periode gelijk aan de 

resterende looptijd van de huidige rentevaste periode. 

 

 

 

 

 



Regiobank / SNS 

Vraag 1: 20% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over het hypotheekdeel waarop de aflossing plaatsvindt. 

 

Vraag 3: Bij aflossing op de lening wordt de vergoeding berekend volgens de contante waarde 

methode over het renteverschil met de dagrente van de rentevaste periode gelijk aan de 

resterende looptijd van de huidige rentevaste periode. 

Het renteverlies wordt als volgt bepaald: 

- er is uitgerekend hoeveel rente de klant zou betalen vanaf het moment van aflossen tot aan 

het einde van de rentevaste periode. Dat is vervolgens vergeleken met de rente die de bank 

zou kunnen ontvangen voor diezelfde periode voor een zelfde soort hypotheek die de klant nu 

heeft. Het verschil tussen deze 2 bepalen het renteverlies dat de klant is verschuldigd.  

Hoe wordt bepaald welke rente de bank zou kunnen ontvangen?  

- meestal is de periode tot aan het einde van de rentevaste periode (de restant looptijd) niet 

precies gelijk aan een rentevaste periode die de bank aanbiedt. Daarom bepaalt de bank de 

rente als volgt: er wordt berekend welke rente er zit tussen de rente van de kortere rentevaste 

periode naast de huidige rentevaste periode van de klant én de rente van de langere rentevaste 

periode naast de huidige rentevaste periode van de klant. Daar tussenin zit dan de 

vergelijkingsrente die past bij de periode die de klant nog zou moeten betalen. Dit wordt ook 

wel lineair interpoleren genoemd.  

 

 

Syntrus Achmea 

Vraag 1: 10% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over het hypotheekdeel waarop de aflossing plaatsvindt. 

 

Vraag 3: Bij de contante waarde berekening geldt als dagrente bij het berekenen van de 

contante waarde van het renteverschil de rente voor een nieuwe lening met dezelfde 

aflossingsvorm en hetzelfde verstrekkingspercentage als de lopende lening met een rentevaste 

periode die zoveel mogelijk overeenkomt met de resterende rentevaste periode van de lening. 

 

 

 

 

 



Van Lanschot 

Vraag 1: 20% voor hypotheken na 1 april 2014 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over het hypotheekdeel waarop de aflossing plaatsvindt. 

 

Vraag 3: De contante waarde wordt berekend over de resterende looptijd van de 

overeengekomen rentevaste periode. 

 

Woonfonds 

Vraag 1: 20% 

 

Vraag 2: Het boetevrij deel wordt bij algehele of gedeeltelijke aflossing of bij oversluiten naar 

de lagere dagrente berekend over de hele oorspronkelijke hypotheek 

 

Vraag 3: De contante waarde wordt berekend over de resterende looptijd van de 

overeengekomen rentevaste periode. Woonfonds Hypotheken zal bij het bepalen van de 

actuele rente uitgaan van het rentepercentage dat behoort bij een soortgelijke lening waarvan 

de duur die van de resterende looptijd het dichtst nadert, rekening houdend met kortingen en 

opslagen. 
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