
 
 

Bijdrage van De Financiële Experts 
Antilopestraat 39 Rotterdam  
Telefoon 010 - 4427323 

Inmiddels zijn wij weer een aantal maanden aan werk in Kralingse Veer en 
hebben wij al veel mensen blij mogen maken met de financiering van de 
aankoop van hun "nieuwe" woning. 

Wij hebben gemerkt dat in Kralingse Veer nog veel mensen een hypotheek 
hebben met een levensverzekering of beleggingsverzekering en een groot 
deel van de hypotheek aflossingsvrij hebben afgesloten. 

Heeft u ook zo'n hypotheek? Dan heeft u hersteladvies nodig. Nu is het het 
goede moment om een afspraak te maken voor hersteladvies. De 
hypotheekrente is zeer laag. U kunt hiervan profiteren en uw hypotheek 
laten omzetten naar een lagere rente en een gegarandeerde aflossing. Als u 
hiermee wacht tot uw pensioen is het te laat. Eventueel kunt u dit doen in 
combinatie met aanvullende financiering voor een verbouwing die u allang 
wilde doen. 

Ruim 40% van de ouderen met een aflossingsvrije hypotheek heeft niet 
nagedacht over hoe ze hun woningschuld na 30 jaar kunnen aflossen. Dit 
blijkt uit een enquête van ouderenbond ANBO onder 4000 senioren. 
Hierdoor kunnen ze onvoorbereid voor torenhoge kosten komen te staan. 
Veel 50-plussers wonen in een koophuis met een aflossingsvrije hypotheek. 
Ruim 90% van de deelnemers aan de enquete maakt zich   ook geen zorgen 
over het aflopen van de looptijd van hun hypotheek.  

De uitslag staat haaks op de zorgen die De Nederlandsche Bank (DNB), 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het ministerie van Financiën hebben. 
Vorig jaar waarschuwde Klaas Knot, president van DNB: “Aflossingsvrij wekt 
de suggestie dat er niet op hoeft worden afgelost. Maar dat is natuurlijk 
alleen gedurende de looptijd. Aan het einde van de looptijd moet het hele 
bedrag in één keer worden afgelost en dat kan grote problemen geven.” De 
drie instellingen hebben banken opgeroepen actief hun klanten op te roepen 
af te lossen op hun schuld voordat de 30 jaar voorbij zijn.   

Niet genoeg vermogen om de lening terug te betalen  

 lees verder op de volgende pagina 

Ligusterbaan 1  
kamer 2.03 (2e etage)  
2908 LW Capelle aan den IJssel 
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Niet genoeg vermogen om de lening terug te betalen  vervolg 

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt de huiseigenaar alleen rente over het 
voor de aankoop van zijn huis geleende geld. Pas aan het einde van de 
looptijd van de hypotheek moet de huiseigenaar de schuld terug betalen. Niet 
alle huiseigenaren hebben genoeg vermogen om dan de totale lening, 
gemiddeld rond de 100.000 euro, terug te betalen. Er kan dan een nieuwe 
hypotheek afgesloten worden, maar meestal zonder recht op 
hypotheekrenteaftrek. En omdat de huiseigenaren rond die tijd vaak ook 
gestopt zijn met werken, daalt het inkomen. De kans is groot dat een bank 
als het inkomen daalt en de woonlasten stijgen de woningschuld niet wil 
financieren. Huiseigenaren kunnen dan gedwongen worden hun woning te 
verkopen.   

Volgens De Nederlandsche Bank bestaat de Nederlandse hypotheekschuld 
voor bijna 55% uit aflossingsvrije leningen, wat in totaal neerkomt op 340 
miljard. De DNB voorspelt dat in 2035 een piek van 700.000 huiseigenaren te 
maken gaat krijgen met de problematiek.  

Uit eerder onderzoek van de ING bleek al dat de helft van de 50-plussers 
aflossen en sparen voor de hypotheek niet nodig vindt. De Nederlandsche 
Bank schat dat 200.000 huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek in de 
problemen kunnen komen.  

Ruim 1 miljoen huishoudens hebben een hypotheek op hun huis waarbij ze 
een deel van de lening niet hoeven af te lossen. Tenminste.. totdat de 
hypotheek afloopt.   

Om klanten tegemoet te komen hebben wij de komende drie maanden een 
actietarief voor advies en bemiddeling in hypotheken. 

Starters op woningmarkt € 1.395,-- 

Doorstromers (of oversluiten) op de woningmarkt € 1.795,-- 

Deze tarieven gelden voor hypotheken bij ING, Nationale Nederlanden, ABN 
AMRO en Florius. 

  

Openingstijden Rebellious Beautysalon 

Maandag Gesloten 
Dinsdag 9.00 uur - 14.30 uur 
Woensdag 9.00 uur – 17.30 uur 
Donderdag 9.00 uur – 20.00 uur 
Vrijdag 9.00 uur – 17.30 uur 
Zaterdag 9.00 uur – 15.00 uur 

010 223 68 55 



 
 

  



 
 

 

  
 

 

 

Tentoonstelling Kinderkunst 
Het is bijna zover, de tentoonstelling 
Kinderkunst komt er aan! 

Van 24 juni tot en met 8 juli 2018 exposeren 
de leerlingen van de beeldende cursus van 
Amatze Kunst hun kunstwerken in het Huis 
van de wijk de Rendierhof op de 
Rendierstraat 3, 3064 AX te Rotterdam. De 
jonge kunstenaars zitten op verschillende 
basisscholen in Capelle aan den IJssel. Alle 
kinderen hebben aan verschillende thema’s 
gewerkt: landschappen, boerderij, wilde 
dieren, bloemen, onderzeewereld. Er komt 
van alles voorbij tijdens de tentoonstelling. 

De technieken varieerden van kleurpotlood, 
aquarel, aquarelpotlood tot waskrijt en 
zeezout. De kinderen hebben erg hun best 
gedaan om er het allermooiste van te 
maken. Ben je nieuwsgierig? Kom dan een 
kijkje nemen! De expositie hangt op begane 
grond van het Huis van de wijk, de toegang 
van de expositie is gratis. 
 

Activiteiten Rendierhof 
Op maandagmiddag kunt u vanaf 13:30 uur 
binnenlopen voor klaverjassen en jokeren, 
en in de avond is er vanaf 19:30 uur de 
ruimte om aan uw creativiteit te werken. 

Op woensdagmiddag is er van af 13:30 uur 
sjoelen en op elke 2e donderdag van de 
maand is er de Bingo middag. De kosten 
voor de Bingo zijn 6 euro voor 10 rondjes. 
Ook is er een Superronde voor 1.50 euro per 
kaartje. Meedoen aan de loterij kost u 50 
cent per lot. 

Meer informatie bel dan naar het Rendierhof 

06 12 72 49 29 

 

 

Wie oh wie heeft nog medailles van de 
IJssel en Lekstreek Marsen. 
Mocht u een of meerdere medailles in uw bezit 
hebben, neemt u dan contact op met Piet de Man. 

06 209 74 211 

 

ZOMERSPEELWEEK 2018  
13 augustus tot en met 17 augustus 

 

Maandag 13 augustus 
Graffiti – Knutselen – broodjes bakken – 

springkussens 

Dinsdag 14 augustus 
Levend tafel voetbal – zelf een knikkerbaan 

maken – spijker weven 

Woensdag 15 augustus 
Sneeuwhelling – cup cakes versieren – 

potten bakken 

Donderdag 16 augustus 
sport en spel onder deskundige leiding – 
kindervoorstelling – knutselen met kralen 

Vrijdag 17 augustus 
Bungy Jump – ballonvouwer/goochelaar – 

schminken 

Buurt- en Speeltuinvereniging 
Kralingseveer 


