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1. Wie bent u? mevrouw N.J. de Jong en de heer J.J. Veldhorst

2. Wie zijn wij? MUNT Hypotheken B.V.

Wij zijn MUNT Hypotheken B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 60887443. MUNT Hypotheken werkt als aangesloten instelling onder de vergunning van DMF Hypotheek
Management B.V. DMF Hypotheek Management B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten
en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12042108. MUNT Hypotheken
verstrekt hypotheken met geld van Nederlandse pensioenfondsen.

Als u bij ons een hypotheek afsluit, draagt MUNT Hypotheken de vordering op u (de schuld en de bijbehorende
zekerheden) over aan de Stichting Ontvangsten MUNT Hypotheken. Voor u betekent dit dat u uw termijnbedrag
door deze overdracht aan deze stichting betaalt. Dit gaat automatisch via uw incasso volmacht.

3. Wat zou u willen lenen?
U heeft interesse getoond in een lening van: € 295.000,00

Het bedrag dat u maandelijks zou gaan betalen € 1.025,20

4. Welke zekerheden zou u aan ons geven?
Als u een lening aangaat bij MUNT Hypotheken, hebben wij bepaalde zekerheden nodig. Deze zekerheden zorgen
ervoor, dat als u uw lening niet terug kunt betalen, wij als hypotheekaanbieder het geleende bedrag en eventuele
kosten terugbetaald kunnen krijgen.

De volgende zekerheden zouden voor u van toepassing zijn:

- Het recht van 1e hypotheek voor een bedrag van
Op het woonhuis met het adres:

€ 350.000,00

Burg Fabiusstraat 7
7051 BK VARSSEVELD

- Gehanteerde marktwaarde € 299.500,00

- Verpanding van een overlijdensrisicoverzekering.

5. Wat is ons rente-aanbod?
Bij MUNT Hypotheken kan een lening uit meerdere delen bestaan. In ons rente-aanbod laten wij u per leningdeel
zien, welke rente u betaalt gedurende de periode als u de lening bij ons aangaat.
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Leningdeelnummer 1.920.268.101 Annuïteit
Een annuïteitenhypotheek is een lening voor een huis, die u in maximaal dertig jaar aflost door maandelijks hetzelfde
bedrag te betalen. Het maandbedrag bestaat uit één deel rente en één deel aflossing. De verhouding tussen
die twee verandert ongemerkt elke maand een beetje. De eerste jaren betaalt u vooral rente, later gaat u meer
aflossen. Het rentedeel wordt dus jaarlijks kleiner. Dat betekent dat de nettolasten van uw hypotheek langzaam
stijgen.

Nominaal rentepercentage 1,55%
Rentevasteperiode 10 jaar
Jaarlijks kostenpercentage 1,9%
Hoofdsom € 155.250,00
Looptijd van de lening 30 jaar
Aantal maandelijkse betalingen 360
Maandelijks bedrag (rente + aflossing) € 539,53

Leningdeelnummer 1.920.268.102 Annuïteit
Een annuïteitenhypotheek is een lening voor een huis, die u in maximaal dertig jaar aflost door maandelijks hetzelfde
bedrag te betalen. Het maandbedrag bestaat uit één deel rente en één deel aflossing. De verhouding tussen
die twee verandert ongemerkt elke maand een beetje. De eerste jaren betaalt u vooral rente, later gaat u meer
aflossen. Het rentedeel wordt dus jaarlijks kleiner. Dat betekent dat de nettolasten van uw hypotheek langzaam
stijgen.

Nominaal rentepercentage 1,55%
Rentevasteperiode 10 jaar
Jaarlijks kostenpercentage 1,9%
Hoofdsom € 139.750,00
Looptijd van de lening 30 jaar
Aantal maandelijkse betalingen 360
Maandelijks bedrag (rente + aflossing) € 485,67

Rente na aflossen
De rente die u betaalt, bepalen wij onder meer aan de hand van de hoogte van uw hypotheek en de marktwaarde
van uw woning. Hoe meer u leent ten opzichte van de waarde van uw huis, des te groter is het risico. Voor dit
risico rekenen wij een zogenaamde opslag. Deze opslag is al verwerkt in onze rentes. Als u voldoende aflost op
uw hypotheek, passen wij de opslag automatisch aan naar een lagere opslag of wij laten de opslag zelfs vervallen.
U betaalt daardoor over de looptijd gemeten veel minder rente. Dit zal in veel gevallen automatisch een flinke
besparing opleveren. Op www.munthypotheken.nl/opslagen kunt u zien welke opslag voor u van toepassing is
nadat u heeft afgelost.

Informatie vaste rente
U heeft bij een of meer leningdelen gekozen voor een vaste rente. Deze rente blijft voor een bepaalde periode
gelijk. Dit noemen we een rentevasteperiode. Als u hiervoor kiest, krijgt u uiterlijk drie maanden voordat deze
periode afloopt een aanbieding voor een nieuwe rentevasteperiode.

6. Met welke eenmalige kosten moet u rekening houden?
Kosten voor de taxatie van de woning
U moet de woning laten taxeren door een taxateur die wij hebben goedgekeurd. De kosten voor de taxatie betaalt u
zelf.

http://www.munthypotheken.nl/opslagen
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Kosten voor de notaris
De kosten voor de notaris betaalt u zelf. U krijgt van uw notaris een overzicht van alle kosten die hij heeft gemaakt.

Als het past binnen de maximale hoogte van uw lening, kunt u deze eenmalige kosten meefinancieren in uw
hypotheek. Uw totale hypotheekbedrag en uw maandlasten worden hierdoor hoger. U kunt er ook voor kiezen om
de bijkomende eenmalige kosten met eigen geld te betalen.

7. Wat zijn de overige kosten?
Afhankelijk van uw situatie kan het verplicht of wenselijk zijn een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. De
premie hiervoor betaalt u aan de verzekeraar waar u de verzekering afsluit. Daarnaast vragen wij u om een
opstalverzekering af te sluiten.

8. Uw lening eerder terugbetalen
U kunt altijd uw lening eerder terugbetalen dan u heeft afgesproken. Als u met eigen geld terugbetaalt, is dit zonder
kosten. In sommige andere gevallen moet u wel kosten betalen. Wilt u weten wat het voor u betekent als u eerder
terugbetaalt? Neem dan contact op met uw hypotheekadviseur, of kijk op onze website www.munthypotheken.nl.

9. Voor vragen en/of opmerkingen
Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met uw hypotheekadviseur:

Huis & Hypotheek Nijmegen
Staringstraat 11
6521 AE  NIJMEGEN
024-3601340

10. Heeft u een klacht?
Wij proberen de aanvraag van uw hypotheek voor u zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Het kan natuurlijk toch
zijn dat u ergens ontevreden over bent. Wij horen dat graag van u. Stuur uw klacht in dat geval naar:

MUNT Hypotheken Klachtenservice
Postbus 2686
3800 GE Amersfoort

Ook kunt u uw klacht mailen naar ckm@stater.nl

Vermeld alstublieft uw naam, adres, woonplaats en contractnummer.

Vindt u dat wij uw klacht niet goed hebben opgelost? Dan heeft u ook de mogelijkheid om binnen drie maanden na
ons antwoord contact op te nemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Voor meer informatie: www.kifid.nl.

11. Algemene voorwaarden
Voor een lening bij MUNT Hypotheken gelden Algemene Voorwaarden MUNT Hypotheken 21.01. Deze Algemene
Voorwaarden gelden, voor zover van toepassing, ook voor dit rente-aanbod. Wij hebben uw adviseur gevraagd deze
Algemene Voorwaarden aan u ter beschikking te stellen. Onze Algemene Voorwaarden zijn ook te vinden op onze
website www.munthypotheken.nl.
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12. Informatie over uw hypotheekrenteaftrek
Om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek, moeten leningen afgesloten na 1 januari 2013 aan
bepaalde voorwaarden voldoen. Alleen lineaire en annuïtaire leningen die binnen 360 maanden (op basis van een
annuïtair aflosschema) worden afgelost, komen in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.

Voor het recht op renteaftrek is het belangrijk dat de lening ten minste het oorspronkelijke aflosschema blijft volgen.
Als u uw lening oversluit of wijzigt, of als u verhuist en een nieuwe lening afsluit, is het daarom van belang om de
begin- en einddatum van het aflosschema goed te controleren. Zo voorkomt u dat uw nieuwe lening onbedoeld niet
meer aan de fiscale voorwaarden voldoet. Vraag uw (belasting )adviseur of de Belastingdienst om meer informatie
hierover.

13. Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij respecteren uw privacy en behandelen de persoonlijke informatie die u ons geeft natuurlijk vertrouwelijk. Uw
persoonsgegevens hebben wij nodig om te bepalen of wij uw hypotheekaanvraag kunnen accepteren.

Na de aanvraag bewaart MUNT Hypotheken uw gegevens. Dit doen wij op een manier die in overeenstemming is
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij dit renteaanbod vindt u onze privacyverklaring. Hierin vindt u informatie over de manier waarop wij uw
persoonsgegevens verwerken, welke rechten u hierbij heeft en hoe u vragen over het verwerken van uw
persoonsgegevens aan ons kunt stellen.

14. De volgende documenten willen wij via uw adviseur ontvangen:
Wij hebben dit rente-aanbod voor u opgesteld op basis van de gegevens die wij van u ontvangen hebben. Wij willen
uw aanvraag graag afronden. Dat kunnen wij doen als wij de gegevens die wij van u ontvangen, hebben kunnen
controleren. Om dat te kunnen doen hebben wij diverse documenten van u nodig. Als u deze documenten bij uw
adviseur inlevert, kan hij deze insturen.

Tot het moment dat u klant bij ons wordt, mogen wij uw Burgerservicenummer (BSN) niet verwerken. Ook niet
als u daar toestemming voor geeft. Daarom vragen wij u, als dat nodig is, uw BSN onleesbaar te maken in de
documenten die u naar ons toestuurt of aan ons beschikbaar stelt.
De volgende documenten willen wij ontvangen:
- een door de geldnemer(s) persoonlijk ondertekend exemplaar van het renteaanbod
- volledig ingevulde en ondertekende formulier(en) 'SEPA machtiging automatische afschrijving'
- een kopie van een geldig Europees paspoort, geldig Europese identiteitskaart of geldig

vreemdelingendocument met verblijfsvergunning in Nederland van J.J. Veldhorst
- een kopie van een geldig Europees paspoort, geldig Europese identiteitskaart of geldig

vreemdelingendocument met verblijfsvergunning in Nederland van N.J. de Jong
- een recente, originele werkgeversverklaring Gemeente IJsselstreek van J.J. Veldhorst
- een recente, originele werkgeversverklaring Pro Persona GGZ van N.J. de Jong
- een recente salarisstrook van J.J. Veldhorst
- een recente salarisstrook van N.J. de Jong
- een recent, origineel taxatierapport van Burg Fabiusstraat 7 7051BK VARSSEVELD, opgemaakt door een

erkend taxateur
- een kopie van de ondertekende koopovereenkomst c.q. het eigendomsbewijs van Burg Fabiusstraat 7 7051BK

VARSSEVELD
- een financieringsopzet
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- kopie van een recent bankafschrift op naam van de aanvrager(s) van het IBAN-nummer waarvan de incasso
voor de hypotheek plaats dient te vinden

- acceptatieverklaring voor ORV bij de lening bij Callas Nederland B.V.
- inkomensverklaring MUNT Hypotheken van J.J. Veldhorst

Staat in de door u gesloten (voorlopige) koopovereenkomst vermeld tot welke datum u de overeenkomst kunt
beëindigen? Dit wordt ook wel ontbindende voorwaarde genoemd. Zorgt u er dan voor dat uw adviseur alle
documenten ruim voor die datum naar ons heeft opgestuurd.

Wat doen wij bij (een vermoeden van) fraude?
Als wij tekenen van bijvoorbeeld misleiding, achterhouding van benodigde informatie of valsheid in geschrifte
signaleren, treffen wij maatregelen. Hierbij volgen wij onder andere het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem
Financiële Instellingen (PIFI).

15. Hoe nu verder?
Als u van de rente in dit rente-aanbod gebruik wilt maken, is het belangrijk dat wij het door u ondertekende rente-
aanbod uiterlijk op 10 februari 2021 ontvangen hebben. Een belangrijke stap bij het aanvragen van uw hypotheek is
dan gezet. Ontvangen wij uw acceptatie van het rente-aanbod niet op tijd, dan vervalt dit persoonlijke rente-aanbod.

Het hele aanvraagproces moet uiterlijk op 24 mei 2021 zijn afgerond, inclusief het passeren van de hypotheekakte
bij de notaris. Wij moeten onze beoordeling van uw aanvraag dus op tijd hebben kunnen afronden. Het is daarom
van belang dat alle documenten, die wij nodig hebben voor de beoordeling van uw aanvraag, uiterlijk 24 april 2021
bij ons binnen zijn.

Als wij hebben vastgesteld dat wij u de aangevraagde hypotheek kunnen verstrekken, ontvangt u van ons
een hypotheekaanbod. Daarmee komt dit rente-aanbod automatisch te vervallen. Dat hypotheekaanbod
kunt u vervolgens accepteren. Daar krijgt u in ieder geval twee weken de tijd voor. Op het moment dat u het
hypotheekaanbod accepteert, komt de kredietovereenkomst voor uw MUNT Hypotheek tot stand.

Het rente-aanbod vervalt in de volgende situaties:
- Wanneer wij het door u getekende rente-aanbod niet uiterlijk op 10 februari 2021 hebben ontvangen.
- Wanneer wij u een hypotheekaanbod hebben gedaan; in dat geval vervangt het hypotheekaanbod ons rente-

aanbod.
- Wanneer wij u na beoordeling van de door u verstrekte informatie helaas hebben moeten meedelen dat wij u

geen lening kunnen verstrekken.
- Wanneer u ons voor 24 april 2021 onvoldoende informatie heeft verstrekt om uw aanvraag te kunnen

beoordelen.
- Wanneer het aanvraagproces voor de MUNT hypotheek niet op 24 mei 2021 volledig is afgerond en wij ook

niet tijdig een verlengingsverzoek van u hebben ontvangen.



Rente-aanbod: 1.920.268 Datum: 20 januari 2021

Renteaanbod voor een MUNT Hypotheek

05
10

.0
0.

TH
.S

TA
.4

35
.2

0.
1

MUNT Hypotheken - Postbus 2687 3800 GE Amersfoort - IBAN NL59 ABNA 0586824472
pagina: 6 van 13

Het kan natuurlijk zo zijn dat de periode tot en met 24 mei 2021 voor u te kort is. U kunt in dat geval de
geldigheidsduur van het rente-aanbod één keer verlengen met 62 dagen. Vul hiervoor het formulier 'Overeenkomst
tot verlenging geldigheidsduur' in. Onderteken het formulier en lever dit in bij uw hypotheekadviseur. Zorgt u
ervoor dat het formulier uiterlijk 24 mei 2021 bij ons binnen is. Voor deze verlenging kunnen wij kosten in rekening
brengen. Meer informatie hierover vindt u in het bijgevoegde formulier, onze Algemene Voorwaarden en op
onze website www.munthypotheken.nl. Ontvangen wij uw verlengingsverzoek niet op tijd, dan kunnen wij geen
hypotheekaanbod uitbrengen en vervalt het rente-aanbod automatisch.

Met vriendelijke groet,

Amersfoort, 20 januari 2021

Ellen Hensbergen
Directeur MUNT Hypotheken
MUNT Hypotheken B.V.
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Acceptatieverklaring

Gefeliciteerd. Door het ondertekenen van dit rente-aanbod zet u een belangrijke stap bij het aanvragen van uw
MUNT Hypotheek. Wat gaat er nu gebeuren? Zodra uw adviseur dit getekende rente-aanbod en alle opgevraagde
documenten en informatie bij ons heeft aangeleverd kunnen wij uw aanvraag verder behandelen. Wilt u de lening
straks aanvragen met meer dan één persoon? Dan moeten beide aanvragers hun handtekening zetten. U verklaart
dan beiden hetzelfde. Overal waar u ‘ik’ ziet staan, moet u dan ‘wij’ lezen.

Verklaring van mevrouw N.J. de Jong en de heer J.J. Veldhorst:

- Ik wil gebruik maken van het rente-aanbod en wil verder gaan met het aanvragen van een hypotheek bij
MUNT Hypotheken.

- Ik geef MUNT Hypotheken toestemming om mijn gegevens te gebruiken en deze te verifiëren volgens de
voorwaarden in het rente-aanbod en de bijgevoegde privacyverklaring.

- Ik wil graag dat notaris Keistad Notarissen te Lichtenvoorde de
hypotheekakte maakt en passeert.

Plaats Varsseveld

Handtekening eerste aanvrager

............................................

Datum 27/01/2021

Handtekening tweede aanvrager
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SEPA machtigingen automatische afschrijving te betalen bedragen

Op de volgende pagina's vindt u de SEPA machtigingen voor de automatische afschrijving van de te betalen
bedragen voor uw lening. Wilt u deze SEPA machtiging(en) volledig invullen en ondertekenen?

Moeten de te betalen bedragen van de lening van verschillende bankrekeningen worden afgeschreven? Alleen dan
moet u voor de andere bankrekening het tweede machtigingsformulier voor de lening invullen en ondertekenen.
Zorgt u er voor dat de percentages op beide formulieren samen 100% zijn.

Graag ontvangen wij van u de volledig ingevulde formulieren, samen met het getekende renteaanbod en de overige
stukken.

Wij sturen u minimaal veertien dagen voor de eerste afschrijving een bevestiging van deze machtiging(en) en een
aankondiging van de bedragen die wij afschrijven.
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Formulier SEPA machtiging automatische afschrijving

Renteaanbodnummer: 1.920.268
Op naam van: mevrouw N.J. de Jong en de heer J.J. Veldhorst
Adres: Kruidenstraat 271
Postcode & woonplaats: 6515 HR NIJMEGEN
Telefoonnummer (privé): 0612576895

Machtiging voor het te betalen bedrag voor lening 1.920.268

Door ondertekening van dit formulier
- geeft u toestemming aan MUNT Hypotheken B.V., Stichting Ontvangsten MUNT Hypotheken en hun

rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel met incassant ID NL42ZZZ606432930000 om
doorlopende inningopdrachten te sturen aan uw bank voor het te betalen bedrag voor renteaanbod en lening
1.920.268.

- geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend het te betalen bedrag voor renteaanbod en lening
1.920.268 van uw bankrekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van MUNT Hypotheken B.V.,
Stichting Ontvangsten MUNT Hypotheken en hun rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel.

- verklaart u bekend te zijn met de regeling op grond waarvan u afschrijvingen binnen 8 weken kunt laten
terugboeken.

100 % van het te betalen bedrag voor lening 1.920.268 wordt afgeschreven van:

IBAN: .........................................................................................................

Op naam van: N.j. de Jong en/of J.J. Veldhorst

Naam 1e rekeninghouder: N.J. de Jong

Naam 2e rekeninghouder: J.J. Veldhorst

Ondertekening

Plaats: Varsseveld

Datum: 27/01/2021

Handtekening Rekeninghouder 1:

.........................................................................................................

Rekeninghouder 2:

.........................................................................................................
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Formulier SEPA machtiging automatische afschrijving

Renteaanbodnummer: 1.920.268
Op naam van: mevrouw N.J. de Jong en de heer J.J. Veldhorst
Adres: Kruidenstraat 271
Postcode & woonplaats: 6515 HR NIJMEGEN
Telefoonnummer (privé): 0612576895

Machtiging voor een deel van het te betalen bedrag voor lening 1.920.268
(U vult deze machtiging volledig in en ondertekent deze als u een deel van het te betalen bedrag voor de lening van
een andere IBAN wilt laten afschrijven)

Door ondertekening van dit formulier
- geeft u toestemming aan MUNT Hypotheken B.V., Stichting Ontvangsten MUNT Hypotheken en hun

rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel met incassant ID NL42ZZZ606432930000 om
doorlopende inningopdrachten te sturen aan uw bank voor het te betalen bedrag voor renteaanbod en lening
1.920.268.

- geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend het te betalen bedrag voor renteaanbod en lening
1.920.268 van uw bankrekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van MUNT Hypotheken B.V.,
Stichting Ontvangsten MUNT Hypotheken en hun rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel.

- verklaart u bekend te zijn met de regeling op grond waarvan u afschrijvingen binnen 8 weken kunt laten
terugboeken.

....... % van het te betalen bedrag voor lening 1.920.268 wordt afgeschreven van:

IBAN: .........................................................................................................

Op naam van: .........................................................................................................

Naam 1e rekeninghouder: .........................................................................................................

Naam 2e rekeninghouder: .........................................................................................................

Ondertekening

Plaats: .........................................................................................................

Datum: .........................................................................................................

Handtekening Rekeninghouder 1:

.........................................................................................................

Rekeninghouder 2:

.........................................................................................................
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Overeenkomst tot verlenging geldigheidsduur
U wilt het rente-aanbod en/of het hypotheekaanbod verlengen

Bij ontvangst van deze getekende overeenkomst tot verlenging wordt de geldigheidsduur van het rente-aanbod
verlengd tot en met ondergenoemde datum. Als het rente-aanbod is vervangen door ons hypotheekaanbod, wordt
de geldigheidsduur van het hypotheekaanbod verlengd tot en met de ondergenoemde datum.

Indien u uiteindelijk geen gebruik wenst te maken van ons aanbod en dat niet voor 24 mei 2021 aan ons meldt,
wordt er automatisch 500 euro geïnd van het door u ingevulde IBAN op de SEPA-machtiging. Dit geldt niet als u alle
gevraagde informatie heeft aangeleverd en wij, na beoordeling daarvan, u helaas hebben moeten meedelen dat wij
u geen lening kunnen verstrekken.

Ondergetekenden
1. MUNT Hypotheken;
2. N.J. de Jong en J.J. Veldhorst

willen het rente-aanbod of, indien toepasselijk, het hypotheekaanbod verlengen. U vraagt de verlenging samen
aan. Als wij "u" gebruiken dan bedoelen wij daarbij u beide.

Hieronder staat welke situatie op dit moment voor u geldt.
MUNT Hypotheken heeft u op uw verzoek een rente-aanbod verstrekt met rente-aanbodnummer 1.920.268, dat
door u is geaccepteerd. Hetgeen in dat rente-aanbod is bepaald, blijft volledig van toepassing met uitzondering van
de hieronder genoemde voorwaarden voor verlenging. Indien u inmiddels een hypotheekaanbod is gedaan dat het
rente-aanbod vervangt, blijft ook het daarin genoemde volledig van toepassing met uitzondering van de hieronder
genoemde voorwaarden voor verlenging.

Voorwaarden voor verlenging.
U gaat akkoord met de volgende voorwaarden:
- Het rente-aanbod of, indien uitgebracht, het hypotheekaanbod blijft langer geldig, namelijk tot en met 25 juli

2021.
- Als u verlenging van de geldigheidsduur vraagt, rekenen wij er op dat u de lening bij MUNT Hypotheken ook echt

afsluit. Doet u dat echter toch niet en laat u ons dat niet weten voor 24 mei 2021, dan brengen wij u 500 euro
aan kosten in rekening. Kijk voor meer informatie hierover op onze website en in onze Algemene Voorwaarden.

- U geeft MUNT Hypotheken toestemming om deze kosten in dat geval van uw betaalrekening af te schrijven. Wij
gebruiken hiervoor hetzelfde SEPA machtigingsformulier dat bij het rente-aanbod is bijgevoegd.

- U moet deze kosten ook betalen, als u na verlenging een nieuw rente-aanbod van ons vraagt.
Ondertekent u na 24 mei 2021 de hypotheekakte bij de notaris? En is de rente bij MUNT Hypotheken
voor uw lening op dat moment hoger dan de rente in het rente-aanbod? Dan betaalt u extra kosten: een
bereidstellingsprovisie. Deze kosten zijn 0,25 procent van uw totale lening, voor elke maand of deel van de
maand dat u de hypotheekakte ondertekent na 24 mei 2021.

- Het hele aanvraagproces dient uiterlijk op 25 juli 2021 geheel te zijn afgerond, inclusief het passeren van
de hypotheekakte bij de notaris. Wij moeten onze beoordeling van uw aanvraag dus op tijd hebben kunnen
afronden. Het is daarom van belang dat u ons tijdig van alle informatie voorziet die wij voor die beoordeling nodig
hebben.

- Als de hypotheekakte niet uiterlijk op 25 juli 2021 door de notaris is gepasseerd, vervalt het rente-aanbod of,
indien al uitgebracht, het hypotheekaanbod automatisch.

Wanneer verwacht u naar de notaris te gaan om de hypotheekakte te ondertekenen?

Vul hier de datum in: ................................................
15 maart 2021
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U moet deze overeenkomst tot verlenging van de geldigheidsduur invullen en ondertekenen. Als er meerdere
aanvragers zijn, moeten zij dat allemaal doen. De overeenkomst en alle andere documenten moeten voor 24 mei
2021 bij MUNT Hypotheken zijn.

Aldus overeengekomen en getekend,

datum 20 januari 2021: ................................................

MUNT Hypotheken aanvrager aanvrager

Ellen Hensbergen ....................... .......................
Directeur MUNT Hypotheken

J.J. VeldhorstN.J. de Jong

Varsseveld, 27/01/201




