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Inleiding 

Hebt u plannen om een huis of een appartement te kopen, te laten bouwen of te renoveren? Als 
hoofdverblijf of als tweede verblijf? Zo’n mooi project is ongetwijfeld een belangrijke mijlpaal in uw 
leven. Nagelmackers wil u graag helpen om alles optimaal te laten verlopen en u te adviseren: wij 
stellen al onze ervaring in vermogensopbouw, -beheer, en -bescherming tot uw dienst. U kunt rekenen 
op onze medewerkers en hun professionalisme. Zij nemen alle tijd om uw vragen te beantwoorden, uw 
persoonlijke situatie en doelstellingen te onderzoeken en u de kredietformule voor te stellen die het 
best bij u past.

In dit prospectus vindt u alle essentiële informatie over het hypothecair krediet, ook wel woonkrediet 
genoemd. Uw Nagelmackers-adviseur adviseert u met plezier en stelt u een oplossing voor op maat. 
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Zes essentiële vragen 

1.  Wat is een woonkrediet?

Een woonkrediet dient voor de financiering van de 
aankoop, bouw of een grote renovatie van een 
onroerend goed, voornamelijk bestemd voor 
privégebruik.

2.  Wat is een hypothecaire 
waarborg?

In de meeste gevallen gaat een woonkrediet samen 
met een hypothecaire waarborg. Er bestaan drie 
soorten hypothecaire waarborgen. In elk van deze 
gevallen wordt de waarborg verleend door de 
eigenaar van het onroerend goed.

• De hypothecaire inschrijving: de hypotheek 
wordt bij de notaris opgesteld met een authentieke 
akte en ingeschreven in de registers van het kantoor 
van bewaring der hypotheken. Met deze waarborg 
geeft de eigenaar de bank de mogelijkheid om het 
gehypothekeerde goed te verkopen als hij, zelfs na 
aangetekende aanmaningen, zijn lening niet meer 
afbetaalt. Een hypothecaire inschrijving wordt 
steeds voor 30 jaar genomen.

• De hypothecaire volmacht wordt eveneens bij 
de notaris met een authentieke akte opgesteld. 
De eigenaar geeft zijn onvoorwaardelijke 
toelating om een hypotheek op het onroerend 
goed te nemen, zodra de bank dat nodig acht.

• De hypothecaire belofte wordt met een 
onderhands contract opgesteld. Voor deze waarborg 
is dus geen tussenkomst van de notaris nodig. De 
eigenaar belooft de bank een hypotheek te verlenen 
zodra de bank dat vraagt. Een hypothecaire belofte 
wordt tegenwoordig zelden gebruikt. 

3.  Waarom een woonkrediet 
nemen?

Een woonkrediet dient uitsluitend voor de 
verwerving of bewaring van een onroerend goed. 
Onder ‘verwerving’ of ‘bewaring’ wordt verstaan:
• de aankoop, bouw of een grote renovatie/

verbouwing van een onroerend goed; 
• de betaling van de successie- en schenkingsrechten 

op een onroerend goed;
• de overname van het eigendomsaandeel van een 

onroerende goed van een ex-partner (dus de 
betaling van de opleg);

• de herfinanciering van een bestaand woonkrediet 
bij een andere financiële instelling.

4.  Waarom een 
kredietopening?

Woonkredieten worden altijd verleend in de vorm 
van een kredietopening. Dat wil zeggen dat 
Nagelmackers u over een geldsom laat beschikken 
afhankelijk van de manier waarop u uw goed 
verwerft (verkoop uit de hand, aankoop op plan, 
bouw, openbare verkoop …).
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Het terugbetaalde kapitaal kan opnieuw 
opgenomen worden (heropname van het uitstaand 
bedrag) om een nieuwe grote renovatie/
verbouwing te financieren van het goed waarop 
het woonkrediet betrekking heeft.

5.  Wie kan een woonkrediet 
nemen?

Elke natuurlijke persoon, ongeacht zijn sociale 
status (loontrekkende, zelfstandige, vrije 
beroepsbeoefenaar …) kan bij Nagelmackers een 
woonkrediet afsluiten, indien de volgende 
voorwaarden vervuld zijn:
• een gebruikelijke woonplaats in België hebben 

op het ogenblik dat het kredietcontract wordt 
afgesloten;

•  een onroerend goed hoofdzakelijk voor 
privégebruik verwerven of bewaren;

• over voldoende terugbetalingscapaciteit 
beschikken.

Voor bedrijven heeft Nagelmackers andere 
kredietformules op maat, die niet in dit 
prospectus beschreven staan. Indien u daarover 
meer informatie wenst, aarzel niet uw 
Nagelmackers-adviseur te contacteren. Hij helpt 
u met plezier verder.

6. Hoeveel kunt u lenen?

Het bedrag dat u kunt lenen, hangt af van uw 
terugbetalingscapaciteit, de eigen middelen die u 
wilt investeren en de waarde van het onroerend 
goed.

Uw adviseur zal samen met u uw persoonlijke 
situatie en uw project analyseren. Hij kijkt daarbij 
naar uw beroepsinkomsten, uw eventuele rente- of 
huurinkomsten, uw kosten, zoals bestaande 
leningen … Op die manier kan hij uw 
terugbetalingscapaciteit voor uw nieuwe project 
het best inschatten. 

Het minimumbedrag van een woonkrediet bij 
Nagelmackers bedraagt 10.000 EUR.

De afbetalingsmodaliteiten zoals de looptijd, de 
rentevoet, het bedrag van de maandelijkse 
aflossing en andere worden bepaald in een 
overeenkomst, die als bijlage wordt opgenomen in 
de akte van kredietopening.

7



Het woonkrediet in detail 
De Tarieflijst Woonkredieten  
voor private doeleinden
Samen met dit prospectus hebt u ook de Tarieflijst Woonkredieten voor private doeleinden gekregen.  
Dat document bevat belangrijke informatie.

1    Hier vindt u de referenties van het prospectus 
en de tarieflijst, alsook de datum vanaf wanneer 
de vermelde voorwaarden van kracht zijn.

2     De 1ste kolom bevat de verschillende looptijden 
en renteformules. De 2e kolom bevat onze 
maximale jaarlijkse rentevoeten. Deze zijn 
louter informatief. De berekeningen zijn 
gebaseerd op de maandelijkse rentevoeten in de 
3e kolom. De 4e kolom bevat de referte-indexen 
voor de variabele rentevoetformules.

3   Hier vindt u de kortingen en verhogingen die 
kunnen worden toegepast.

4   Hier vindt u de mogelijke andere kosten 
verbonden aan uw kredietaanvraag, zoals 
dossierkosten, expertisekosten en de 
terbeschikkingstellingsvergoeding.

5  Sinds 01.04.2017 is de bank – voor kredieten 
onderworpen aan het Belgisch Wetboek van 
Economisch Recht van Boek VII, Titel 4, 
Hoofdstuk 2 – verplicht om aan elke toekomstige 
kredietnemer een jaarlijks kostenpercentage 
(JKP) voor te stellen, waarvoor bij de berekening 
rekening wordt gehouden met alle kosten die de 
kredietnemer moet maken om het krediet te 
verkrijgen onder de voorwaarden vastgelegd in 
het aanbod.

Met andere woorden: alle kosten gelinkt aan het 
krediet (dossierkosten, schattingskosten, 
notariskosten, brandverzekering, 
schuldsaldoverzekering, rekeningkosten) 
worden opgelijst in het JKP. Dit wordt vermeld 
in het formulier European Standard Information 
Sheet (ESIS) dat u wordt overhandigd bij uw 
aanvraag voor een woonkrediet.

3.2. Vergoeding voor terbeschikkingstelling

Jaarlijkse vergoeding Maandelijkse vergoeding

1,00% 0,0830%

3.3. Schattingskosten

Indien het kredietbedrag lager is dan of gelijk is aan 200.000 EUR, wordt een schatting niet 
aangevraagd.
Indien het kredietbedrag tussen 200.001 EUR en 300.000 EUR ligt, wordt geen schatting 
aangevraagd wanneer de quotiteit lager is dan of gelijk is aan 80%. De schatting is 
daarentegen verplicht als de quotiteit hoger is dan 80%.
Voor alle kredietbedragen hoger dan 300.000 EUR, is een schatting altijd vereist.
Naargelang de risico-inschatting van een dossier heeft de persoon die een uitspraak moet 
doen over het krediet het recht om een schatting aan te vragen, hoeveel het kredietbedrag 
ook bedraagt.

3.3.1. Gebouwen

Verkoopwaarde (VW) Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3

Geschatte verkoopwaarde uit de 
hand, door een Nagelmackers 
erkende expert, verhoogd met de 
kostprijs van voorziene en/of 
noodzakelijke werkzaamheden 
door aannemer 
(incl. btw)

Eengezins-
woning(4)

(incl. btw)

Pand met  
max.  
3 entiteiten(5) 
waarvan  
max. 150 m2 
bestemd voor 
professioneel 
gebruik
(incl. btw)

Pand met  
meer dan  
3 entiteiten(5)  
en/of  
meer dan 150 m2 
bestemd voor 
professioneel 
gebruik
(incl. btw)

VW ≤ 350.000 EUR 225 EUR 225 EUR 350 EUR

350.000 EUR < VW ≤ 750.000 EUR 225 EUR 350 EUR 450 EUR

750.000 EUR < VW ≤ 1.000.000 EUR 350 EUR 450 EUR 675 EUR

1.000.000 EUR < VW ≤ 1.500.000 EUR 450 EUR 675 EUR 900 EUR

1.500.000 EUR < VW ≤ 2.000.000 EUR 675 EUR 900 EUR 1.250 EUR

VW > 2.000.000 EUR  
of speciaal gebouw(6)

Offerte Offerte Offerte

3.3.2. Gronden

Verkoopwaarde (VW) Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3

Geschatte verkoopwaarde uit de 
hand, door een Nagelmackers 
erkende expert
(incl. btw)

Perceel 
bestemd voor 
een gebouw 
van cat. 1(7)

(incl. btw)

Perceel 
bestemd voor 
een gebouw 
van cat. 2  
of samengesteld 
perceel(8)

(incl. btw)

Perceel 
bestemd voor 
een gebouw 
van cat. 3(9)  
of te verkavelen 
grond
(incl. btw)

VW ≤ 250.000 EUR 150 EUR 225 EUR 350 EUR

250.000 EUR < VW ≤ 350.000 EUR 225 EUR 350 EUR 450 EUR

350.000 EUR < VW ≤ 500.000 EUR 350 EUR 450 EUR 675 EUR

500.000 EUR < VW ≤ 750.000 EUR 450 EUR 675 EUR 900 EUR

750.000 EUR < VW ≤ 1.000.000 EUR 675 EUR 900 EUR 1.250 EUR

VW > 1.000.000 EUR  
of speciaal grond(10)

Offerte Offerte Offerte

Annulering van de opdracht voor het plaatsbezoek: 35 EUR (incl. btw). Zodra het plaats-
bezoek uitgevoerd is, zal het volledige ereloon gefactureerd worden.
Herplanning vanaf het tweede misgelopen plaatsbezoek: 50 EUR (incl. btw). 

Tarieflijst Woonkredieten  
voor private doeleinden
Tarieven en kosten voor betalende diensten geldig vanaf 01.04.2017
Vervangt de Tarieflijst Woonkredieten  
voor private doeleinden van 01.03.2017

Tarief: KRED/043/0417 geldig vanaf 01.04.2017
Prospectus : 120/0417 geldig vanaf 01.04.2017

21% btw voor diensten onderworpen aan btw

1. Rentetarieven en referte-indexen

Jaarlijkse
reële rente

Maandelijkse
rentevoet

Oorspronkelijke  
referte-index 03.2017

1.1. Vaste rentevoet

10 jaar vast 3,89% 0,3185%

15 jaar vast 4,24% 0,3466%

20 jaar vast 4,39% 0,3587%

1.2.  Variabele rentevoet(1)

3/3/3   Cap +5/-5(2) 3,25% 0,2669% -0,0439

5/5/5   Cap +5/-5(2) 3,42% 0,2806% -0,0227

10/5/5   Cap +5/-5(2) 4,04% 0,3306% -0,0227

20/5   Cap +5/-5(2) 4,65% 0,3795% -0,0227

1.3.  Overbruggingskrediet(1)

max. 1 jaar 3,69% 0,3024%

2. Kortingen en verhogingen

Jaarlijkse reële rente Maandelijkse rentevoet

2.1. Maximale verhogingen(3)

Aanvullende rang 1,00% 0,0830%

Kredieten met gedeeltelijke 
hypotheek en/of mandaat

0,50% 0,0416%

Quotiteit > 80%  
van de venale waarde

0,30% 0,0250%

Speciale risico’s 0,50% 0,0416%

2.2. Maximale kortingen(3)

Indien gezinsinkomen op 
rekening bij Nagelmackers

0,05% 0,0042%

Schuldsaldoverzekering 
afgesloten via Nagelmackers

0,10% 0,0083%

Brandverzekering  
afgesloten via Nagelmackers

0,15% 0,0125%

3. Kosten

3.1. Dossierkosten

Woonkrediet/overbruggingskrediet Dossierkosten (incl. btw)

Woonkrediet met of zonder hypotheek 500 EUR

Woonkrediet zonder hypotheek  
en met meerdere voorschotten 

500 EUR

Woonkrediet met hypotheek  
en met meerdere voorschotten

800 EUR

Overbruggingskrediet zonder hypotheek 300 EUR

Overbruggingskrediet met hypotheek 500 EUR
 
Een bedrag van 250 EUR (incl. btw) is verschuldigd indien de kredietnemer verzoekt om 
een aanpassing aan de waarborgen of aan het lopende contract (andere dan een wijziging 
van de rentevoet of van zijn variabiliteit, de afbetalingsmodaliteiten van het kapitaal of de 
looptijd van het krediet).
Een bedrag van 50 EUR (incl. btw) is verschuldigd indien een in het contract voorziene optie 
gebruikt wordt.
Voor het overhandigen van een duplicaat (contract, onderhandse akte, attest …), wordt 
een kostprijs van 41,33 EUR + btw aangerekend.

(1))  Niet van toepassing voor kredieten aangevraagd via de online tool eHomeLoan.
(2)  Cap kan nooit hoger zijn dan de rentevoet van toepassing, na eventuele korting(en), die 

u verkregen heeft.
(3) Niet van toepassing in het geval van overbruggingskrediet. 
(4) Inclusief ruimte voor professioneel gebruik beperkt tot max. 30m2.
(5) Een entiteit is bv. een appartement, een studio, een handelsgelijkvloers …
(6)  Kerk, kasteel, ziekenhuis … of pand belast met erfpacht- of opstalrechten, onroerende 

leasing ...
(7)  Hiermee gelijkgeschakeld wordt één aaneengesloten geheel van percelen gelegen ofwel 

in landbouwzone ofwel in bosgebied.
(8) Onder een samengesteld perceel wordt verstaan:

-  één kavel voor eengezinswoning met een bijbehorende grond in landbouw- of 
bosgebied OF

- één aaneengesloten terrein gelegen deels in landbouw- en deels in bosgebied.
(9)  Hiermee wordt ook bedoeld bv. bouwgrond voor appartementsgebouwen, handel, 

kmo, industrie of kantoren.
(10)  Grond bestemd voor overheidsfuncties, voor speciale gebouwen (zie (6)) of grond belast 

met erfpacht- of opstalrechten, onroerende leasing ... 
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4. Representatieve voorbeelden

4.1. Woonkrediet

Voorbeelden van een woonkrediet van 150.000 EUR op 20 jaar, gewaarborgd door een 
hypotheek en terugbetaald via mensualiteiten.
- Dossierkosten: 500 EUR
- Notariskosten: 3.625,50 EUR
- Geen schattingskosten, geen brandverzekering noch schuldsaldoverzekering

4.1.1. Vaste rente – Constante mensualiteiten

Jaarlijkse reële rente  4,39%
Totaal te betalen bedrag 
(kapitaal + intresten + dossierkosten + notariskosten)

228 095,90 EUR

JKP (jaarlijks kostenpercentage)  4,73%
Mensualiteit 933,21 EUR

4.1.2. Vaste rente – Degressieve mensualiteiten

Jaarlijkse reële rente 4,39%
Totaal te betalen bedrag 
(kapitaal + intresten + dossierkosten + notariskosten)

 218 954,83 EUR

JKP (jaarlijks kostenpercentage)  4,77%
Eerste mensualiteit 1 163,01 EUR
Laatste mensualiteit  627,24 EUR

4.1.3. Variabele rente 

Jaarlijkse reële rente met herziening om de 5 jaar (5/5/5)  3,42% 
Totaal te betalen bedrag 
(kapitaal + intresten + dossierkosten + notariskosten)

 210 463,10 EUR

JKP (jaarlijks kostenpercentage)  3,75%
Mensualiteit 859,74 EUR

De rentevoet kan na 5 jaar stijgen tot maximaal 6,84%. Indien de rentevoet op dat niveau 
blijft, verhoogt het totaal te betalen bedrag tot 247.634,90 EUR, het JKP wordt 5,50% en de 
mensualiteit wordt 1.066,25 EUR.

4.2. Overbruggingskrediet

Voorbeeld van een overbruggingskrediet van 150.000 EUR van 1 jaar, gewaarborgd door 
een hypotheek, met terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag en intresten 
maandelijks betaalbaar. 
- Dossierkosten: 500 EUR
- Notariskosten: 3.625,50 EUR

Jaarlijkse reële rente  3,69% 
Totaal te betalen bedrag 
(kapitaal + intresten + dossierkosten + notariskosten)

159 568,94 EUR

JKP (jaarlijks kostenpercentage)  6,67%
Mensualiteit 453,62 EUR 

Op de laatste vervaldag is bijkomend het kapitaal terug te betalen.
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De verschillende renteformules

Nagelmackers stelt u een waaier van formules voor 
met vaste of variabele rente.

Formules met vaste rente
Als u voor een vaste rente kiest, bepaalt u van bij 
het begin definitief het bedrag dat u gedurende de 
volledige looptijd van uw woonkrediet 
maandelijks zult afbetalen. Daardoor bent u 
beschermd tegen eventuele rentestijgingen, maar 
kunt u wel niet profiteren van potentiële 
rentedalingen.

Voorbeeld: u leent 150.000 EUR op 20 jaar tegen 
een jaarlijkse rentevoet van 3,5% (maandelijkse 
rentevoet van 0,2871%). U betaalt gedurende 240 
maanden een bedrag van 941,70 EUR af.

Formules met variabele rente
Nagelmackers geeft u de keuze tussen rentevoeten 
met een driejaarlijkse (3/3/3) of vijfjaarlijkse 
(5/5/5) renteherziening, een eerste herziening na 
10 jaar en vervolgens om de 5 jaar (10/5/5) of een 
éénmalige herziening na 20 jaar (20/5).

De wet bepaalt de verschillende aspecten van 
de variabele rente van een woonkrediet.

•  De rentevoet van uw krediet wordt herzien volgens 
de initiële referte-index (de index van toepassing 
op de ondertekeningsdatum van uw woonkrediet).

  De referte-index wordt iedere maand bij 
Koninklijk Besluit bepaald voor elke 
variabiliteitsformule en vervolgens in het 
Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

 De initiële referte-index, vermeld in uw 
kredietvoorstel, is de referte-index die gedurende 
de volledige looptijd van uw krediet wordt gebruikt 
telkens de rentevoet contractueel wordt herzien 
om een nieuwe rentevoet te bepalen.

 De waarde van de initiële referte-index is die 
van de burgerlijke maand die voorafgaat aan de 
datum op de Tarieflijst Woonkredieten voor 
private doeleinden. De waarde van de 
referte-index op het ogenblik van de 
renteherziening is die van de maand die 
voorafgaat aan de datum van de herziening. Op 
de tarieflijst worden deze referte-indexen 
vermeld naast de overeenkomstige 
kredietformule.

 De initiële referte-index wordt vergeleken met de 
index die van toepassing is op het ogenblik van 
de renteherziening van uw woonkrediet. Indien 
er een positief of negatief verschil is tussen beide 
indexen, wordt de rentevoet eventueel gewijzigd. 
De volgende formule wordt toegepast:

Nieuwe rentevoet
= initiële rentevoet + (referte-index op het 
ogenblik van de wijziging – initiële referte-index).

De referte-indexen van toepassing in geval van 
renteherziening zijn: 
• Index C (OLO 3 jaar) voor de rente met driejaar-

lijkse herziening;
• Index E (OLO 5 jaar) voor de rente met vijfjaar-

lijkse herziening.
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De verhoging of verlaging van uw rente is beperkt tot 
een bepaald percentage, de zogenaamde CAP. Deze 
CAP wordt bepaald op het ogenblik dat u uw 
woonkrediet afsluit. 

Bij Nagelmackers werken we met CAP5, wat 
betekent dat de contractuele rente maximaal 5% kan 
stijgen of dalen. 

De CAP mag nooit hoger zijn dan de onderschreven 
rentevoet, na eventuele kortingen. 

Voorbeeld: u hebt een driejaarlijks aanpasbare rente 
van 3,50% per jaar, wat betekent dat de CAP 
maximaal +3,5 en minimaal -3,5 mag zijn. Concreet 
kan uw rente in het slechtste geval niet hoger zijn 
dan 7%. 

Op het ogenblik van de contractuele renteherziening 
kunnen ook tussenliggende percentages gebruikt 
worden, zoals een stijging of een daling met 2%.

Elke rentewijziging wordt u meegedeeld uiterlijk 
op de dag waarop de nieuwe rente van toepassing 
wordt. Daarbij ontvangt u ook een aangepaste 
afschrijvingstabel.

• De berekeningen zijn gebaseerd op de maandelijkse 
rentevoet, zoals wettelijk voorgeschreven. De op 
jaarbasis uitgedrukte rentevoeten zijn louter 
informatief.

Voorbeeld: een jaarlijkse rentevoet van 6,09% 
staat voor een maandelijkse rentevoet van 
0,4939%.

De bepaling van de rentevoet 

Mogelijke verhoging(en) van de rente
Afhankelijk van uw eigen kapitaalinbreng voor 
uw project en het risico dat de bank neemt als zij 
u helpt uw project te financieren, kunnen de 
rentevoeten van het woonkrediet hoger liggen. U 
bent hiervan uiteraard op de hoogte vanaf het 
ogenblik dat u een kredietsimulatie aanvraagt. 

Mogelijke verlaging(en) van de rente 
Afhankelijk van de bankrelatie die u met ons wilt 
aangaan, kunnen wij u bijkomende 
rentekortingen verlenen. 

De voorwaarden voor de toekenning van deze 
kortingen staan vermeld in uw 
kredietovereenkomst. 

Deze kortingen blijven van kracht gedurende de 
volledige looptijd van het krediet, op voorwaarde 
dat u uw verbintenissen nakomt. Is dat niet meer 
het geval, dan wordt de verleende korting 
geannuleerd en, bijgevolg, de rente van uw 
woonkrediet herzien. U ontvangt dan ook een 
nieuwe aflossingstabel met de nieuwe rente van 
toepassing.

De looptijd

De duur van uw woonkrediet is afhankelijk van de 
maandelijkse afbetalingsformule waarvoor u kiest. 
Die looptijd kan variëren van 1 tot 25 jaar (zie 
Tarieflijst Woonkredieten voor private 
doeleinden). Het kapitaal is pas fiscaal aftrekbaar 
als de looptijd ten minste 10 jaar bedraagt en het 
krediet wordt gewaarborgd door een hypotheek. 
Dat is een van de fiscale voorwaarden voor de 
aftrekbaarheid van het kapitaal en de interesten 
van woonkredieten.

Onze variabele renteformules
• 3/3/3 = herziening om de 3 jaar. 

Verhoging of verlaging beperkt tot 5% 
tegenover de rente van het 1ste jaar.

• 5/5/5 = herziening om de 5 jaar. 
Verhoging of verlaging beperkt tot 5% 
tegenover de rente van het 1ste jaar. 

• 10/5/5 = herziening na een eerste 
periode van 10 jaar, daarna op het 
vijftiende jaar. Verhoging of verlaging 
beperkt tot 5% tegenover de rente van het 
1ste jaar.

• 20/5 = herziening na een periode van  
20 jaar. Verhoging of verlaging beperkt tot 
5% tegenover de rente van het 1ste jaar.
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De verschillende kredieten

Voor een aflossing van uw woonkrediet, volledig 
op maat van uw vastgoedproject en uw financiële 
situatie, hebt u de keuze tussen verschillende 
terugbetalingsmodaliteiten.

Naast de klassieke kredietformules met 
kapitaalaflossing, kunt u ook kiezen voor een 
krediet met vaste termijn.

Klassieke kredieten met kapitaalaflossing
Terugbetaling via constante mensualiteiten
Als u voor een woonkrediet met constante 
mensualiteiten kiest, lost u elke maand eenzelfde 
bedrag af, dat bestaat uit een (afnemend) 
interestgedeelte en een (toenemend) 
kapitaalgedeelte. De verhouding tussen het 
interest- en het kapitaalgedeelte verandert 
naarmate uw krediet vordert.

Voorbeeld: woonkrediet met constante 
mensualiteiten voor een bedrag van 150.000 EUR op 
20 jaar, met een maandelijkse rente van 0,3755%  
(= 4,60% op jaarbasis).

Mensualiteit Interesten Kapitaal

1 949,46 EUR 563,25 EUR 386,21 EUR

2 949,46 EUR 561,80 EUR 387,66 EUR

3 949,46 EUR 560,34 EUR 389,12 EUR

240 949,46 EUR 3,55 EUR 945,91 EUR

Terugbetaling via degressieve mensualiteiten
Met deze formule betaalt u elke maand een 
gedeelte van het geleende kapitaal terug. De terug 
te betalen interesten wordt berekend op het nog af 
te betalen bedrag en zijn dus degressief. Met deze 
formule betaalt u dus eerst meer af dan bij een 

terugbetaling met constante mensualiteiten, maar 
wordt het terug te betalen bedrag iedere maand 
wel kleiner. Doordat het kapitaal op die manier 
sneller wordt terugbetaald, betaalt u in de 
volledige looptijd van het woonkrediet minder 
interesten dan bij een krediet met constante 
mensualiteiten.

Voorbeeld: woonkrediet met kapitaalaflossing 
voor een bedrag van 150.000 EUR op 20 jaar, met 
een maandelijkse rente van 0,3755% (= 4,60% op 
jaarbasis).

Mensualiteit Interesten Kapitaal

1 1.188,25 EUR 563,25 EUR 625,00 EUR

2 1.185,90 EUR 560,90 EUR 625,00 EUR

3 1.183,56 EUR 558,56 EUR 625,00 EUR

240 627,35 EUR 2,35 EUR 625,00 EUR

Krediet met vaste termijn zonder kapitaalaflossing 
gedurende de looptijd van het krediet
Met deze formule betaalt u elke maand enkel de 
interesten op het geleende bedrag terug. Op het 
einde van het krediet betaalt u het kapitaal in één 
keer terug met uw eigen middelen. 

We maken een onderscheid tussen het 
overbruggingskrediet en het woonkrediet met 
vaste termijn.

Overbruggingskrediet
U wilt een nieuwe woning bouwen of kopen, 
maar wacht voor de volledige of gedeeltelijke 
financiering daarvan op de verkoop van een 
ander onroerend goed in uw bezit? Dan kunt u 
met een overbruggingskrediet de periode dekken 

 Interest

▼

▼

Kapitaal

 Interesten

▼

▼

Kapitaal

 Interesten
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tussen de aanschaf van het nieuwe onroerend 
goed en de ontvangst van de inkomsten uit de 
verkoop van uw eerste goed.

Het overbruggingskrediet heeft een maximale 
looptijd van 1 jaar en kan op verzoek worden 
vernieuwd voor een bijkomende periode van 
maximaal 12 maanden. Zolang het krediet loopt, 
betaalt u elke maand alleen de interesten. Zodra 
uw onroerend goed verkocht is, betaalt u het 
geleende kapitaal van het overbruggingskrediet in 
één keer terug.

Voorbeeld: u wenst een overbruggingskrediet van 
150.000 EUR op 1 jaar, met een maandelijkse rente 
van 0,2774% (= 3,38% op jaarbasis). U betaalt dan 
elke maand 416 EUR interesten. Wanneer de 
verkoopakte van uw onroerend goed verleden is, 
betaalt u het kapitaal van 150.000 EUR terug.

Woonkrediet met vaste termijn, ook wel 
bulletkrediet genoemd 
Een bulletkrediet is een krediet waarbij het 
geleende kapitaal in één keer wordt terugbetaald 
op de vervaldatum van het contract. Gedurende de 
looptijd van het krediet, betaalt u maandelijks 
enkel de interesten.

Wanneer ontvangt u de 
geleende som?
Aankoop van een onroerend goed
Als u een terrein, een nieuwe woning die al 
gebouwd is of een oudere woning koopt, ontvangt 
u het bedrag in één keer, op het ogenblik dat de 
notariële akte bij de notaris wordt verleden.

Bouw of renovatie van een onroerend goed
Als u een woning wilt bouwen of renoveren, stelt 
Nagelmackers het geleende bedrag tot uw 
beschikking telkens u een opneming vraagt. Dat 
kan in maximaal 8 stappen verlopen, de 
zogenaamde schijven. De schijven worden 
uitbetaald naarmate de werken vorderen en op 
basis van een vooraf opgesteld betalingsplan.

Voor renovaties of bouwwerken die een 
bouwvergunning vereisen, worden de bedragen 
enkel uitbetaald bij voorlegging van de 
bouwvergunning.

U betaalt enkel interesten op het effectief 
opgenomen kapitaal. Op het niet-opgenomen 
kapitaal betaalt u een terbeschikkingstellings- 
vergoeding van 0,0830% per maand (= 1% per 
jaar). Deze vergoeding wordt maandelijks 
berekend op het niet-opgenomen gedeelte van 
het kapitaal. 

Alle schijven moeten binnen een periode van  
18 maanden worden opgenomen.

Voorbeeld: geleend kapitaal: 50.000 EUR op  
20 jaar, met een maandelijkse rente van 0,4034% 
(= 4,95% op jaarbasis).

Opgenomen kapitaal
• Bij ondertekening van de akte: 5.000 EUR
• Na 3 maanden: 25.000 EUR
• Na 12 maanden: 20.000 EUR

Welke formule beantwoordt het best aan 
uw behoeften ?
Dat hangt af van een hele reeks factoren. 
Welk bedrag wenst u maandelijks af te 
lossen? Hoe zullen de rentevoeten 
evolueren? Welke fiscale voordelen zal u 
genieten? Aarzel niet al deze vragen aan uw 
Nagelmackers-adviseur te stellen. Samen 
met u gaat hij op zoek naar de 
kredietformule die het best past bij uw 
situatie.
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U betaalt
• De 3 eerste maanden 20,17 EUR interesten per 

maand (0,4034% op 5.000 EUR) en een 
terbeschikkingstellingsvergoeding van 37,32 EUR 
(0,0830% op 45.000 EUR).

• De 9 volgende maanden: 121,02 EUR interesten 
per maand (0,4034% op 30.000 EUR) en een 
terbeschikkingstellingsvergoeding van 
16,60 EUR (0,0830% op 20.000 EUR).

• Vanaf de 13de maand: interesten op het 
volledige bedrag + kapitaalafschrijving; er is 
geen terbeschikkingstellingsvergoeding meer 
verschuldigd.

Vereenvoudig u het leven 
met eHomeLoan
Indien u een lening wenst aan te gaan tussen 
60.000 EUR en 300.000 EUR om de aankoop van 
een huis, appartement of appartementsgebouw 
in België te financieren, dan kunt u voortaan 
uw woonkrediet eenvoudig bij u thuis 
aanvragen, wanneer het u past. Met onze tool 
eHomeLoan kunt u online zowel een 
simulatie uitvoeren als een woonkrediet 
aanvragen. eHomeLoan biedt vaste 
rentevoeten aan voor looptijden tussen 
10 en 20 jaar en de woonkredieten 
moeten gewaarborgd worden door een 
100% hypothecaire inschrijving. De 
rentevoeten zijn ongeveer dezelfde 
als diegene die in de kantoren 
voorgesteld worden en u kunt ze 
raadplegen op onze Tarieflijst 
Woonkredieten voor private 
doeleinden.
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Hoe verwerft u  
uw onroerend goed?

Er bestaan verschillende manieren om een 
onroerend goed te verwerven. Meer informatie 
hierover vindt u onder andere op www.notaris.be, 
de website van de Koninklijke Federatie van het 
Belgisch Notariaat.

Verkoop uit de hand

Koop- en verkoopbelofte
Indien u interesse hebt in een goed dat te koop 
staat, kunt u beginnen met een koopbelofte voor 
te leggen. Daarin vermeldt u de prijs die u bereid 
bent te betalen voor het onroerend goed als de 
verkoper het voorstel aanvaardt. 
Dat document is een eenzijdige belofte die enkel 
bindend is voor u, gedurende de hele looptijd van 
uw aanbod. Daarom is het belangrijk ook exact de 
looptijd van dat koopaanbod vast te leggen. De 
verkoper daarentegen is niet gebonden: hij is vrij 
het voorstel te aanvaarden of te weigeren.
 
U kunt in de koopbelofte een of meerdere 
opschortende clausules opnemen die bepaalde 
voorwaarden stellen. Uw aanbod is dan enkel geldig 
indien de voorwaarde(n) voldaan is/zijn. Een 
gebruikelijke opschortende clausule die niet 
verplicht maar wel aan te raden is, is de 
opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van 
een krediet. Deze clausule bepaalt dat uw verbintenis 
pas definitief is als u uw krediet krijgt. Als de 
kredietaanvraag wordt geweigerd, kan de verkoop 
niet doorgaan en is de belofte niet meer geldig, zelfs 
al werd die al ondertekend door de verkoper. 

Het is ook mogelijk dat de verkoper u een 
eenzijdige belofte doet: een verkoopbelofte. 
Daarmee belooft de verkoper zijn goed aan u te 
verkopen tegen een bepaalde prijs. Gedurende de 
hele looptijd van de verkoopbelofte is de verkoper 
gebonden en mag hij zijn goed niet meer verkopen 

aan een andere kandidaat. U bent echter niet 
verplicht het goed te kopen voordat u de 
verkoopbelofte hebt ondertekend.

Zodra de verkoper uw koopbelofte aanvaardt, of u 
de verkoopbelofte van de verkoper aanvaardt, is 
de verkoop definitief (tenzij de verkoop afhangt 
van bepaalde opschortende voorwaarden die nog 
moeten worden vervuld). Aarzel dus zeker niet u 
te laten bijstaan door een specialist.

Verkoopovereenkomst via de notaris
Na de verkoopbelofte wordt er meestal, maar niet 
verplicht, een verkoopovereenkomst afgesloten, 
waarbij een authentieke akte wordt ondertekend 
bij de notaris.

Indien het mogelijk is onmiddellijk een verkoop-
overeenkomst te ondertekenen, raden wij sterk af 
dit te doen zonder dat een notaris vooraf het 
document heeft gelezen en goedgekeurd. Eens de 
verkoopovereenkomst wordt ondertekend, is de 
verkoop een feit. De verkoper en u kunnen niet 
meer terug en u bent gebonden, zelfs als de 
verkoop nog moet worden vastgesteld en de 
authentieke akte pas enkele maanden later wordt 
ondertekend, afhankelijk van bepaalde 
opschortende clausules. 

De notaris zal een aantal zaken controleren:
• De koper: is hij wel de enige eigenaar? Is hij 

meerderjarig? Is hij niet bankroet? 
• Het onroerend goed: een correcte en volledige 

beschrijving van het goed dat u wilt kopen; het 
beste is de beschrijving uit de eigendomstitel van 
de verkoper letterlijk overnemen (staat, 
oppervlakte, eventuele erfdienstbaarheden …). 

• De vermelding van de prijs: de precieze prijs, de 
betaalwijze, het bedrag van de aanbetaling, 
contante of uitgestelde betaling van het saldo ...

• Eventueel opschortende en ontbindende clausules 
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invoeren, zoals de opschortende clausule voor de 
toekenning van een woonkrediet.

 Er bestaan nog een heleboel andere vermel-
dingen, die uw notaris met u zal bespreken. 
Daarom is het zo belangrijk dat u uw verkoop-
overeenkomst bij de notaris afsluit.

Op het ogenblik dat de overeenkomst wordt 
ondertekend voor de notaris, moet u een 
voorschot storten, dat meestal 5 tot 10% bedraagt 
van de aankoopprijs, afhankelijk van wat u en de 
verkoper zijn overeengekomen. Dat bedrag kan 
door middel van een bankcheque of 
bankoverschrijving gestort worden. Betalen in 
cash is verboden. Het bedrag zal apart gehouden 
worden op een rekening bij de notaris tot de 
datum van de authentieke akte.

Indien u de verkoopovereenkomst bij een notaris 
ondertekent, krijgt u bovendien een 
overlijdensverzekering tot maximaal 250.000 EUR. 
Deze verzekering geldt alleen als de 
verkoopovereenkomst in het kantoor van de notaris 
wordt ondertekend en u een voorschot van ten 
minste 5% van de aankoopprijs hebt gestort. Als 
bijkomende garantie moet de overeenkomst het 
zegel van de notaris dragen, die hij zelf moet 
dateren. Verder moet de overeenkomst ook een 
clausule omvatten die de koper op het bestaan van 
deze verzekering wijst. De waarborg dekt echter 
enkel de periode van 4 maanden na de 
ondertekening van de verkoopovereenkomst. Voor 
bijkomende informatie over deze verzekering, kunt 
u terecht bij uw notaris. 

Termijn tussen de overeenkomst en de 
authentieke akte
Nadat u en de verkoper de verkoopovereenkomst 
ondertekend hebben, kunt u een datum 
overeenkomen voor het verlijden van de akte. Er 
wordt geen wettelijke termijn opgelegd tussen de 
overeenkomst en de notariële akte (een 
authentieke akte voor de notaris), en dus kunt u 
die datum in principe zelf kiezen. Wel moet u 
rekening houden met de fiscale termijn.

Het Wetboek der registratierechten bepaalt 
immers dat de verkoop geregistreerd moet worden 
binnen de 4 maanden na de ondertekenings- 
datum.
• Ofwel wordt de notariële akte verleden binnen 

die termijn. In dat geval geldt de akte zowel als 
authentieke akte (wettelijk verplicht) als 
verkoopovereenkomst. De notaris zorgt dan voor 
de registratie.

• Ofwel wordt de notariële akte om een bepaalde 
reden niet binnen die termijn verleden (wat ook 
niet wettelijk verplicht is). In dat geval wordt de 
notariële akte later verleden, maar moeten u en de 
verkoper zelf de overeenkomst (die verschilt van 
de notariële akte) laten registreren en de rechten 
betalen, binnen die termijn van 4 maanden.

Het is dus aan te raden een termijn van 4 maanden 
vast te leggen tussen het ondertekenen van de 
overeenkomst en het verlijden van de akte.

U kunt voor een kortere termijn kiezen, maar 
vergeet geen rekening te houden met de tijd die de 
notaris nodig heeft om bepaalde administratieve 
opzoekingen te doen, de termijn die bepaalde 
financiële instellingen opleggen voor het 
toekennen van kredieten …

Uit voorzorg hebt u er eerder baat bij te kiezen 
voor een maximale termijn van 4 maanden, en 
enkel vroeger over te gaan tot het verlijden van de 
akte als alle opzoekingen afgerond zijn en u er 
financieel ook klaar voor bent. Voor een kortere 
termijn kiezen houdt zelfs een risico in: indien u 
wegens een bepaalde reden die termijn niet kunt 
naleven, moet u eventueel nalatigheidsinteresten 
betalen (afhankelijk van de bepalingen in de 
overeenkomst).

Authentieke akte
Of u nu een koopbelofte deed die werd aanvaard, 
of zelf een verkoopbelofte hebt ondertekend en of 
u daarna al dan niet bent overgegaan tot het 
ondertekenen van een overeenkomst: u moet een 
authentieke akte ondertekenen voor de notaris. 
Dat maakt de verkoop immers tegenstelbaar 
tegenover iedereen.
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De dag van het ondertekenen van de akte, leest de 
notaris u de akte voor en geeft u alle nodige uitleg. 
U betaalt de aankoopprijs alsook de notariskosten, 
in principe door middel van gecertificeerde 
cheques of cheques uitgegeven door uw bank, of 
via overschrijving. De verkoper(s) en u 
ondertekenen vervolgens de akte in meerdere 
exemplaren. Een daarvan is voor u.

Op dat ogenblik zijn felicitaties op hun plaats: u 
bent eigenaar geworden van een onroerend goed!

Openbare verkoop

Een openbare verkoop is een zogenaamde veiling 
bij opbod. Er kunnen 1 of 2 zitdagen zijn. Zij die 
belangstelling hebben voor het onroerend goed 
dat te koop staat, doen opeenvolgende biedingen 
en de persoon met het hoogste bod wordt koper 
van het onroerend goed. Tussen de eerste en de 
tweede zitdag kan nog een hoger bod worden 
gedaan. Een openbare verkoop wordt uitsluitend 
geleid door een notaris, die de zitdag aankondigt 
met affiches en advertenties in de krant.

Een onroerend goed op een openbare verkoop 
verwerven gaat vrij snel, want vaak wordt de akte 
al binnen de kalendermaand getekend (kosten te 
betalen binnen de 5 werkdagen, saldo van de 
aankoopprijs bij het ondertekenen van de akte). 
Om die reden schrijft de wet net deze procedure 
voor in het kader van bepaalde gerechtelijke 
verkopen. De procedure kan echter ook voor een 
vrijwillige verkoop worden gebruikt.

De notaris stelt een akte op met de beschrijving 
van het onroerend goed en met alle 
verkoopvoorwaarden. Dit document, het bestek, 
kan door alle kandidaat-kopers in het kantoor van 
de notaris worden geraadpleegd.

De biedingen gebeuren tijdens de verkoopzitting 
en soms wordt gestart met een instelprijs. Als het 
laatste bod wordt aanvaard, wijst de notaris de 
verkoop toe. De koper heeft dan een bepaalde 
termijn om de prijs en de kosten te betalen. 

Sommige verkopen zijn trouwens pas definitief na 
een termijn van 2 weken, waarin elke 
belangstellende nog een hoger bod kan doen.
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Welke bijkomende kosten komen 
kijken bij uw project? 

Naast de prijs van de aankoop of van de bouw/
renovatie, moet u ook met diverse andere kosten 
rekening houden. Hieronder vindt u een overzicht 
van de belangrijkste.

Kosten verbonden aan  
de aankoop van  
een onroerend goed

Verkoop uit de hand
Indien u een onroerend goed van meer dan 2 jaar 
oud koopt, moet u een overdrachtsbelasting 
betalen: de (verplichte) registratierechten.

U betaalt de volgende kosten:
• registratierechten, tegen de in de akte vermelde 

prijs;
• kosten van de registratieakte;
• ereloon en diverse kosten van de notaris.

Verkopen onderworpen aan btw
Voor een nieuw gebouw betaalt u in plaats van 
registratierechten btw, en dat bedrag kan hoger 
zijn. Het is belangrijk dat u daarmee rekening 
houdt op het ogenblik dat u uw budget bepaalt. 

Sinds 1 januari 2011 geldt hiervoor een nieuw 
stelsel: bij een gezamenlijke verkoop zijn zowel 
het terrein als de nieuwbouw onderworpen aan 
21% btw.

Het btw-stelsel geldt voor te bouwen panden, 
panden in aanbouw en nieuwe panden.

• Voor nog te bouwen panden betaalt de koper de btw 
aan de aannemer naarmate de werken vorderen.

• Hetzelfde geldt voor panden in aanbouw of 
nieuwbouw panden niet ouder dan 2 jaar. Een 
nieuw pand moet echter worden verkocht op 
uiterlijk 31 december van het tweede jaar na het 
jaar van de eerste bewoning of het eerste gebruik 
van het pand. Ook in geval van wederverkoop van 
een nieuw onroerend goed, kan de particuliere 
verkoper de toepassing van btw vragen. 

De registratierechten hangen af van het 

gewest waar het gekochte onroerend 

goed zich bevindt en van uw 

persoonlijke situatie (eerste onroerend 

goed, kinderen ten laste, kadastraal 

inkomen ...). 

Uw notaris helpt u het exacte bedrag te 

bepalen.

Vlaams Gewest

In het Vlaams Gewest bedragen de 

registratierechten 10% (of 5% onder 

bepaalde voorwaarden). In sommige 

gevallen wordt de belastbare basis met 

12.500 EUR verlaagd of zijn de 

registratierechten aftrekbaar.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

bedragen de registratierechten 12,5%. 

Onder bepaalde voorwaarden wordt de 

belastbare basis verlaagd met  

175.000 EUR.

Waals Gewest

In het Waals Gewest bedragen de 

registratierechten 12,5% van de prijs 

vermeld in de akte of 15% als het gaat 

om een derde woning. Als u 

beantwoordt aan bepaalde 

voorwaarden betaalt u slechts 6%.  

Uw notaris kan berekenen welk 

percentage u moet betalen, afhankelijk 

van uw situatie en het kadastraal 

inkomen van het onroerend goed dat u 

wilt kopen.
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Kosten verbonden aan  
uw woonkrediet
Aktekosten van uw woonkrediet
Bij de akte van uw woonkrediet komen ook kosten 
kijken. Ze hangen af van de gekozen garantie 
(hypotheek of hypothecaire volmacht) en 
omvatten:
• registratierechten (1% van de hypothecaire 

inschrijving + bijkomende kosten, zoals een 
forfaitair bedrag voor de uitlenende instantie om 
de kosten te dekken die zij moet voorschieten 
om het geleende bedrag terug te krijgen in geval 
van wanbetaling);

• schrijfkosten;
• kosten voor de inschrijving van de hypotheek in 

de registers van het kantoor van bewaring der 
hypotheken (0,30%),

• ereloon van de notaris,
• diverse kosten,
• 21% btw op het ereloon van de notaris en de 

diverse kosten.

Deze kosten gelden niet als u een kredietovername 
vraagt in het kader van een bestaande 
kredietopening bij Nagelmackers.

Voor een correcte schatting van deze kosten, 
raadpleeg uw notaris of de website www.notaris.be.

Schattingskosten
De schattingskosten staan vermeld in de Tarieflijst 
Woonkredieten voor private doeleinden en 
moeten betaald worden aan het expertisebureau 
op hun aanvraag, zelfs als het krediet nadien niet 
wordt toegekend.

Dossierkosten
De dossierkosten staan vermeld in de Tarieflijst 
Woonkredieten voor private doeleinden.
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Eventuele kosten gedurende  
het krediet 

Vergoeding voor 
terbeschikkingstelling
Deze vergoeding wordt berekend op het 
niet-opgenomen kapitaal van het krediet dat u 
werd toegekend voor de bouw of een grote 
renovatie/verbouwing van uw onroerend goed. 
Deze vergoeding voor terbeschikkingstelling vindt 
u terug in de Tarieflijst Woonkredieten voor 
private doeleinden. 

Kosten voor de wijziging van 
het contract
Indien u de modaliteiten van uw lopend krediet 
wenst te wijzigen, worden u kosten aangerekend. 
Deze vindt u in de Tarieflijst Woonkredieten voor 
private doeleinden.

Kosten voor de vervroegde 
terugbetaling van uw 
woonkrediet

Als u uw woonkrediet volledig of gedeeltelijk 
vervroegd wilt aflossen, rekent Nagelmackers u 
een zogenaamde wederbeleggingsvergoeding aan. 
Die vergoeding komt overeen met 3 maanden 
interesten, berekend op het vervroegd 
terugbetaalde kapitaal.

Er is geen vergoeding verschuldigd als de 
vervroegde terugbetaling het gevolg is van het 
overlijden van de kredietnemer en de 
schuldsaldoverzekering het krediet terugbetaalt. 

Voor de vervroegde terugbetaling van een 
overbruggingskrediet, wordt geen 
wederbeleggingsvergoeding aangerekend.

Kosten voor een 
hypotheekoverdracht
Indien u uw hypothecaire inschrijving wil 
overdragen naar een nieuw onroerend goed, 
waardoor u minder aktekosten betaalt, moet u wel 
bepaalde andere kosten betalen. Uw notaris kan 
die voor u berekenen.

Kosten voor de opheffing van 
de hypotheek
Ongeacht de looptijd van uw woonkrediet, een 
hypothecaire inschrijving wordt steeds voor 30 jaar 
genomen. Daardoor kunt u bijvoorbeeld, eens uw 
kapitaal gedeeltelijk of volledig is terugbetaald, een 
nieuw krediet aanvragen zonder opnieuw bij de 
notaris langs te gaan, maar door een onderhandse 
akte te ondertekenen bij uw bank.

Indien u niet wilt dat de bank nog een hypotheek 
heeft op uw goed na de terugbetaling van uw 
krediet, moet u een opheffing aanvragen bij uw 
notaris. Daar zijn kosten aan verbonden. Voor een 
correcte inschatting van die kosten raden wij u aan 
uw notaris te raadplegen.
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Overlijdensverzekering

Voor overlijdensdekkingen gekoppeld aan een 
woonkrediet maken we een onderscheid tussen:
• de schuldsaldoverzekering: voor een klassiek 

woonkrediet;
• de tijdelijke overlijdensverzekering met constant 

kapitaal: voor een woonkrediet met vaste 
termijn.

Schuldsaldoverzekering
Een overlijdensverzekering beschermt uw gezin 
indien de koper(s) zou(den) overlijden voor het 
krediet is afbetaald. De verzekeringsmaatschappij 
betaalt het nog verschuldigde bedrag aan 
Nagelmackers volledig of gedeeltelijk terug, 
afhankelijk van het dekkingspercentage dat u hebt 
gekozen.

Voorbeeld: u en uw partner zijn elk voor 75% 
gedekt. Als een van beide overlijdt, zal de 
overlevende 25% van de maandelijkse aflossing 
betalen. De overige 75% wordt door de 
overlijdensverzekering betaald.

De overlijdensverzekering van Nagelmackers 
wordt gekenmerkt door een goede 
prijs-kwaliteitverhouding.

U beslist of u een eenmalige premie betaalt of 
periodieke stortingen verricht. Zolang u gebonden 
bent aan een betalingsopdracht, blijft u gedurende 
de hele looptijd van het krediet gedekt, ongeacht 
de periodiciteit. 

De overlijdensverzekering houdt ook rekening met 
verschillende fiscale formules: eigen/enige 
woning, woonsparen op lange termijn, 
pensioensparen. Uw Nagelmackers-adviseur helpt 
u de juiste formule te kiezen om uw fiscale situatie 
te optimaliseren. 

Tijdelijke overlijdensverzekering met constant 
kapitaal
U kunt ook kiezen voor een tijdelijke overlijdensver-
zekering met constant kapitaal. U verzekert dan een 
vast kapitaal tijdens de volledige duur van het 
contract. Het verzekerde bedrag neemt dus niet af 
naarmate u het kapitaal van uw krediet afbetaalt.

Deze verzekeringsformule is geschikt voor 
kredieten met vaste termijn.

Woningverzekering

In het kader van uw woonkrediet kan 
Nagelmackers u vragen uw woning te verzekeren 
tegen brand en andere risico’s (water- en 
stormschade, glasschade ...).

U kunt steeds bij uw adviseur terecht voor een 
simulatie op basis van uw persoonlijke situatie.

Voor schuldsaldoverzekeringen afgesloten 
door personen met een verhoogd 
gezondheidsrisico, bestaat er een 
solidariteitsmechanisme tussen de 
verzekeraar en geldschieter voor 
bijpremies die hoger liggen dan 125% van 
de basispremie maar lager dan het 
plafond van 800% van de premie.

21



Lexicon 
Bron: www.notaris.be

Notariële akte
De wet eist de tussenkomst van een openbaar 
ambtenaar, de notaris, om de verkoop 
‘tegenstelbaar’ te maken. De verkoop moet dus het 
voorwerp uitmaken van een notariële akte, die de 
waarde krijgt van een akkoordvonnis.

Voor de akte wordt verleden, moet de notaris een 
aantal administratieve opzoekingen doen. Daarna 
stelt hij de akte op. Op de dag van de 
ondertekening leest de notaris de akte voor aan de 
partijen, legt hij de inhoud uit en ondertekent hij 
de akte samen met de partijen. Daarna ziet hij toe 
op de naleving van nieuwe administratieve 
formaliteiten, voor hij de eigendomstitel aan de 
koper overhandigt.

De verschillende stappen van de verkoopakte zijn 
dus:
• voorafgaande opzoekingen;
• het opstellen van de akte en de analyse van haar 

inhoud;
• ondertekening van de akte;
• de formaliteiten na de ondertekening.

Opschortende en ontbindende voorwaarde  
in een verkoopovereenkomst
• De opschortende voorwaarde: de verkoopover-

eenkomst bestaat niet zolang de voorwaarde niet 
is vervuld. Het bestaan zelf van de verkoop hangt 
af van een toekomstige en onzekere gebeurtenis.

• De ontbindende voorwaarde: de voorlopige 
verkoopovereenkomst bestaat, maar als de 
voorwaarde wordt vervuld, kan de verkoop 
worden ontbonden.

In het eerste geval bestaat er dus nog geen 
verkoop, in het tweede is de verkoop al een feit.

Ereloon van de notaris
Het ereloon is de vergoeding die de notaris 
ontvangt. Dat loon wordt bij Koninklijk Besluit 
bepaald en is voor alle notarissen identiek.

Kadastraal inkomen
Een fictief bedrag dat wordt geacht overeen te 
komen met de jaarlijkse huuropbrengst van een 
onroerend goed.

Erfdienstbaarheid
Een erfdienstbaarheid is een last die aan een erf is 
opgelegd. Ze rust niet op de eigenaren maar op het 
onroerend goed waarop ze van toepassing is, 
ongeacht de persoon die het bezit. Bijvoorbeeld: 
een erfdienstbaarheid van doorgang geeft het 
recht om langs een terrein te passeren om een 
ander terrein te bereiken.

Opleg
Een bedrag in contant geld dat moet worden 
betaald door de persoon die bij een verdeling een 
kavel ontvangt met een hogere waarde dan het 
deel dat hem toekomt. Ook bij een ruil van 
onroerende goederen kan een opleg betaald 
worden.

Verborgen gebreken
Als u na de verwerving van een onroerend goed 
een verborgen gebrek ontdekt (dat u tijdens een 
inspectie met de normale zorgvuldigheid van een 
goede huisvader niet had kunnen vaststellen), 
kunt u zich via de rechtbank laten vergoeden als u 
de geleden schade aantoont, snel handelt en de 
kwade trouw van de verkoper bewijst (in dat geval 
het feit dat de verkoper het bestaan van het gebrek 
had moeten kennen). Als een verborgen gebrek of 
een ernstig gebrek (die de soliditeit of stabiliteit 
van het gebouw aantast) wordt ontdekt, zijn de 
architecten en de aannemers aan een bijzondere 
reparatieverplichting gehouden.
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