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Aegon Hypotheken B.V. is statutair gevestigd te Den Haag, KvK 52054454. Aegon Hypotheken B.V. is ingeschreven in het
register dat de AFM aanhoudt. Aegon Levensverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag, KvK 27095315. Aegon Bank
N.V. is statutair gevestigd te Utrecht, KvK 30100799. Aegon Levensverzekering N.V. en Aegon Bank N.V. zijn ingeschreven in
het register dat de AFM en DNB aanhouden.

Aegon wijzigt zijn hypotheekrentes met ingang van 27 juni 2018.

Attentie: Aanvragen tegen oude tarieven
Nieuwe hypotheekaanvragen die uiterlijk 28 juni 2018 voor 17:00 uur volledig en digitaal door Aegon
ontvangen zijn, worden nog geoffreerd tegen de rente van ons rentebericht van 2 mei 2018, als deze
lager is.

Tarief variabele
rente

NHG t/m 67,50% MW t/m 81,00% MW meer dan 81% MW

1,90 2,00 2,10 2,55
● Variabele rente is mogelijk bij Aegon Annuïteiten Hypotheek, Aegon Lineaire Hypotheek, Aegon

Leven Hypotheek en Aegon Aflossingsvrije Hypotheek.
● Voor variabele rente geldt altijd dagrente.

Tarief vaste rentes
Renteduur

NHG t/m 67,50% MW t/m 81,00% MW meer dan 81% MW

t/m 2 jaar vast* 1,54 1,64 1,74 2,19

t/m 5 jaar vast 1,84 1,89 1,99 2,39

t/m 10 jaar vast 2,04 2,09 2,19 2,49

t/m 15 jaar vast 2,39 2,54 (+0,05) 2,59 (+0,05) 2,74 (+0,05)

t/m 20 jaar vast 2,49 2,64 (+0,05) 2,69 (+0,05) 2,84 (+0,05)

t/m 25 jaar vast 2,64 2,74 (+0,05) 2,84 (+0,05) 3,04

t/m 30 jaar vast 2,64 2,74 (+0,05) 2,84 (+0,05) 3,04
● De rentetarieven in deze tabel gelden voor de renteoptie "passeerrente = offerterente".
● Voor de renteoptie "passeerrente is de laagste van offerterente of dagrente op de passeerdatum" is

het rentetarief 0,15% hoger.

*De rentevaste periode is ten minste 1 jaar vast.

Overbruggingskrediet
Het rentetarief voor een overbruggingskrediet is: 2,63 %

Belangrijke informatie
● Voor bestaande contracten met een hogere verstrekking dan 112,5% van de marktwaarde geldt,

indien nog van toepassing, bij een wijziging een opslag van 0,25% ten opzichte van het tarief meer
dan 81% van de marktwaarde.

● Dit rentebericht vervangt het rentebericht van 2 mei 2018.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Aegon Hypotheken is bereikbaar onder:
● Telefoonnummer (058) 244 34 00
● Postbus 23002, 8900 MC Leeuwarden

U vindt onze rentestanden ook op https://intermediair.aegon.nl/hypotheekrente

https://intermediair.aegon.nl/hypotheekrente



