Omzetten vaste rente naar variabele rente (switch)

Met dit formulier kunt u (een deel van) uw lening met vaste rente omzetten naar variabele
rente. De totale schuld van uw lening blijft door de omzetting gelijk.
Als wij uw opdracht uiterlijk de tiende dag van de maand ontvangen, dan verwerken wij
deze aan het einde van die maand, tenzij u anders aangeeft. Bij ontvangst na de tiende van
de maand, verwerken wij de opdracht per einde van de daaropvolgende maand.
Welk bedrag kunt u omzetten?
Jaarlijks kunt u 10% (of minder) van de oorspronkelijke hoofdsom van uw vaste geldlening
zonder vergoeding omzetten naar variabele rente. De totale schuld van uw lening blijft
door de omzetting gelijk. Wilt u meer dan 10% van de oorspronkelijke hoofdsom van uw
vaste geldlening omzetten naar variabele rente? Dan kan een vergoeding van toepassing
zijn. Dit is het geval wanneer de actuele variabele rente van soortgelijke leningen lager is
dan de rente die u nu betaalt (deze vindt u op het leningoverzicht). De vergoeding is gelijk
aan de contante waarde van het renteverschil en wordt ingehouden op het om te zetten
bedrag. De contante waarde is de huidige waarde van een bedrag of reeks bedragen, dat
u pas na een bepaalde periode moet betalen. Kijk voor de actuele rentetarieven op onze
website www.roparcohypotheken.nl.
Wilt u (een deel van) uw schuld aflossen?
Dan hebt u dit formulier niet nodig. U kunt het bedrag dat u wilt aflossen, overmaken op
IBAN NL53 RABO 0115 3808 92 ten name van RNHB inz Roparco Hypotheken te Utrecht,
onder vermelding van uw leningnummer en het leningdeel waarop u wilt terugbetalen.

Leningnummer
Leningnummer
Vul bij een
gezamenlijke lening
ook de naam
van de tweede
geldnemer in.

(Beslist invullen!)

Naam en voorletter(s) geldnemer 1
Naam en voorletter(s) geldnemer 2
Postcode en plaats
E-mailadres

U kunt per
leningdeel
jaarlijks 10%
van het oorspronkelijke
bedrag
zonder vergoeding
omzetten.

Gegevens omzetting
Welk leningdeel wilt u
(gedeeltelijk) omzetten?

Ik wil het maximale
vergoedingsvrije bedrag
omzetten (10%)

Welk bedrag wilt u omzetten
van dit leningdeel? (alleen
invullen als het bedrag
minder is dan 10%)**

Leningdeelnummer

ja

nee

EUR ____________________

Leningdeelnummer

ja

nee

EUR ____________________

Leningdeelnummer

ja

nee

EUR ____________________

Ik wil Leningdeelnummer

volledig omzetten

ja

nee

Ik wil Leningdeelnummer

volledig omzetten

ja

nee

Ik wil Leningdeelnummer

volledig omzetten

ja

nee
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Ga verder op de volgende pagina van dit formulier >

Postbus 2687 • 3800 GE Amersfoort
Roparco Hypotheken, IBAN nummer NL53 RABO 0115 3808 92, is onderdeel van RNHB B.V. en is statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer
66858925. RNHB is ingeschreven in het vergunningenregister van de Autoriteit Financiële Markten. Voor meer informatie over RNHB verwijzen wij u naar www.rnhb.nl.
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** Er kan een vergoeding in rekening gebracht worden indien u meer omzet dan het
vergoedingsvrije bedrag. Wij trekken de vergoeding af van het bedrag dat wordt omgezet.
Kijk op onze website www.roparcohypotheken.nl voor meer informatie.

Als er naast de
geldnemer(s) een
medeschuldenaar
verbonden is aan de
hypotheek, dan dient
hij/zij dit formulier
ook te ondertekenen.

Ondertekening
Datum
Handtekening geldnemer 1
Handtekening geldnemer 2*
Handtekening medeschuldenaar*
Handtekening echtgenoot /
geregistreerd partner medeschuldenaar*

Wat stuurt u terug?
- Dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend.
Stuurt u dit in een gefrankeerde envelop naar:
Roparco Hypotheken, Postbus 2687, 3800 GE Amersfoort.
Let op
Het formulier kan uitsluitend in behandeling worden genomen indien er op de omzettingsdatum geen achterstand is in de rentebetaling en dit formulier volledig en juist is ingevuld
en ondertekend. Indien dit niet het geval is, aanvaardt Roparco Hypotheken geen enkele
aansprakelijkheid voor het niet in behandeling nemen.
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* indien van toepassing
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