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Algemeen
 
Wat is een hypotheek?

Een hypotheek (ook wel hypothecaire financiering of geldlening, verder in dit docu-

ment hypotheek genoemd) is een geldlening met een onroerend goed (meestal: een 

woning) als onderpand. 

U kiest in overleg met uw adviseur een manier die bij uw situatie past om uw lening 

terug te betalen. Dit heet de aflossingsvorm. Er zijn verschillende aflossingsvormen 

beschikbaar. Bij sommige vormen heeft u de zekerheid dat uw lening op de einddatum 

is afgelost (bijvoorbeeld annuïteiten hypotheek, spaarhypotheek en de bankspaar-

hypotheek met vaste rentevergoeding). Deze zekerheid ontbreekt onder andere bij 

aflossingsvormen met een beleggingselement. 

Bij het afsluiten van een hypotheek neemt u een financiële verplichting op u. Deze 

verplichting bestaat uit het betalen van rente over het deel van de lening dat niet is 

afgelost en de aflossing van de lening. De hoogte van het te betalen rentebedrag wordt 

bepaald door het rentepercentage. 

1.  Financiële consequenties en kosten

Als u een woning koopt en hiervoor een hypotheek sluit, krijgt u te maken met kosten 

die hieraan verbonden zijn.

Kosten voor het verkrijgen van de woning

-  Makelaarskosten: van toepassing indien u gebruik maakt van een aankoop-

 makelaar;

-  Overdrachtsbelasting: van toepassing bij aankoop van een bestaande woning 

 kosten koper;

-  Notariskosten: in verband met de notariële overdracht van de woning. 

Kosten voor het verkrijgen van een hypotheek

- Taxatiekosten: met behulp van het taxatierapport wordt de waarde van uw woning

  vastgesteld;

-  Afsluitkosten: deze kunnen door de geldverstrekker in rekening worden gebracht;

-  Advieskosten: deze kunnen door uw adviseur in rekening worden gebracht;

- Notariskosten: in verband met het opstellen van de hypotheekakte. 

Financiële verplichtingen van een hypotheek

-  Rente: over de lening moet u rente betalen. De hoogte van het te betalen rente-

bedrag wordt bepaald door het rentepercentage van uw lening.

-  Aflossing: de hypotheek moet u aflossen door periodiek (maandelijks) in delen de 

lening af te lossen, of in één keer op de einddatum van de lening. 

-  Inleg: indien u een hypotheek heeft gesloten met daaraan gekoppeld een 

  beleggersrekening, dan moet u periodiek (maandelijks) de verschuldigde inleg 

betalen;

-  Verzekeringspremie: indien u een hypotheek heeft gesloten met daaraan 

 gekoppeld een verzekering, dan moet u periodiek (maandelijks) de verschuldigde 

verzekeringspremie betalen.

 

2.  Fiscale gevolgen

Als u een woning koopt, heeft dat fiscale gevolgen voor u. U moet jaarlijks een bedrag 

bij uw belastbaar inkomen optellen, het zogenoemde eigenwoningforfait. Daar staat 

tegenover dat u de rente en bepaalde kosten mag aftrekken. Deze aftrek levert u 

meestal een belastingvoordeel op. Voor meer informatie over de fiscale aftrek- 

mogelijkheden verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl.

 

a.  Overdrachtsbelasting

 Deze belasting wordt geheven bij de overdracht van een bestaande woning. De 

overdrachtsbelasting bedraagt 2* procent van de koopsom en wordt bij bestaande 

bouw in het algemeen door de koper betaald. Bij de aankoop van nieuwbouw-

woningen wordt geen overdrachtsbelasting geheven. 

 

*) wettelijke tijdelijke verlaging juni 2011 – juni 2012, was 6%

b.  Bijleenregeling

 Volgens de bijleenregeling moet u de overwaarde die vrijkomt bij de verkoop 

van uw woning gebruiken bij de aankoop van een volgende woning. Indien dit 

niet gebeurt, dan mag u de rente over het leningbedrag ter grootte van de niet 

gebruikte overwaarde niet aftrekken. Voor meer informatie over de bijleenregeling 

verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl. 

c.  Eigen woningforfait

 Indien u een eigen woning bezit moet u een bedrag bij uw inkomen optellen. Het 

eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde (Waardering Onroe-

rende Zaken) van uw eigen woning. De WOZ-waarde van de eigen woning wordt 

door de gemeente vastgesteld. Voor meer informatie over het eigenwoningforfait 

verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl. 

d.  Hypotheekrenteaftrek

 Het is toegestaan om betaalde rente over de hypotheek af te trekken van de belas-

tingen, mits er sprake is van een zogenaamde Eigen Woning lening (Box 1 lening).

 Voor meer informatie over de hypotheekrenteaftrek verwijzen wij u naar www.

belastingdienst.nl.

3. Overheidsregelingen

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Indien u een woning koopt kunt u (als u aan de eisen voldoet) gebruik maken van 

Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG wordt verstrekt door de Stichting Waar-

borgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die de geldgever krijgt bij 

verstrekking van een lening voor de aankoop of verbouw van een woning. Hiermee 

staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek aan de 

geldverstrekker. Deze garantie betekent voor de geldverstrekker een beperking van het 

risico. Hierdoor worden hypotheken met NHG-garantie aangeboden tegen een lager 

rentepercentage dan leningen zonder NHG. Voor meer informatie over de Nationale 

Hypotheek Garantie verwijzen wij u naar www.nhg.nl. 

De Allianz Hypotheek wordt alleen onder Nationale Hypotheek Garantie verstrekt.

4. Financieringsvormen

De Allianz Hypotheek, aangeboden door Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 

kent de volgende financieringsvormen:

• Bankspaarhypotheek (sparen in box 1)

• Bankspaarhypotheek (beleggen in modelportefeuilles box 1)

• Beleggingshypotheek (beleggen in modelportefeuilles box 3)

• Aflossingsvrije hypotheek

• Annuïteiten hypotheek

Wat is banksparen?

Met banksparen spaart of belegt u voor de aflossing van de hypotheek. Dit doet u via 

een gekoppelde rekening. 
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Bankspaarhypotheek box 1 (sparen)

De Bankspaarhypotheek bestaat uit twee delen:

a. een lening, en

b. een bankspaarrekening.

De lening en de bankspaarrekening zijn aan elkaar gekoppeld.

Tijdens de looptijd van uw Bankspaarhypotheek betaalt u alleen rente en geen aflos-

sing aan de geldverstrekker. In plaats van aflossing stort u iedere maand een bepaald 

bedrag op uw spaarrekening. Dit bedrag wordt de inleg genoemd.

Deze spaarrekening is een bijzondere (fiscale) rekening. U kunt tot een bepaald maxi-

maal bedrag sparen zonder dat u hierover belasting hoeft te betalen. Dit maximale 

bedrag wordt door de Belastingdienst bepaald en kan veranderen. Indien u meerdere 

leningdelen “bankspaar” heeft, dan geldt het maximale bedrag voor al uw bankspaar-

rekeningen samen. Voor een belastingvrije uitkering zijn fiscale regels van toepassing, 

hiervoor verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl. 

Het doel van uw bankspaarrekening is dat aan het einde van de looptijd het bedrag op 

uw bankspaarrekening gelijk is aan het bedrag van dit leningdeel. U kunt hierdoor met 

dit gespaarde bedrag dit leningdeel terugbetalen. U ontvangt over het saldo op uw 

spaarrekening een rentevergoeding. Het percentage van de rentevergoeding is gelijk 

aan het rentepercentage van uw hypotheek. 

Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, 

de kosten en de risico’s. U kunt de financiële bijsluiter downloaden op www.allianz.nl.

Bankspaarhypotheek box 1 (beleggen)

In plaats van sparen kunt u ook beleggen in een van de modelportefeuilles. In dit geval 

bestaat de bankspaarhypotheek uit de volgende twee delen:

a. een lening, en

b. een beleggersrekening.

De lening en de beleggersrekening zijn aan elkaar gekoppeld.

Tijdens de looptijd van uw Bankspaarhypotheek betaalt u alleen rente en geen aflos-

sing aan de geldverstrekker. In plaats van aflossing stort u iedere maand een bepaald 

bedrag op uw beleggersrekening, in de door u gekozen modelportefeuille. Dit bedrag 

wordt de inleg genoemd. De modelportefeuilles zijn samengesteld uit een aantal 

beleggingsfondsen en sluiten aan op de verschillende beleggingsprofielen. 

Deze beleggersrekening is een bijzondere (fiscale) rekening. U kunt tot een bepaald 

bedrag inleggen zonder dat u hierover belasting moet betalen. Dit maximale bedrag 

wordt door de Belastingdienst bepaald en kan veranderen. Indien u meerdere lening-

delen “Bankspaar” heeft, dan geldt het maximale bedrag voor al uw bankspaarre-

keningen samen.Voor een belastingvrije uitkering zijn fiscale regels van toepassing, 

hiervoor verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl.

Het doel van uw beleggersrekening is dat aan het einde van de looptijd het bedrag op uw 

beleggersrekening voldoende is om uw leningdeel hiermee af te lossen. De waarde ontwik-

keling op uw beleggersrekening is afhankelijk van de beleggingsresultaten. Hierdoor is er 

een kans dat het beoogde doel op de einddatum niet wordt behaald. Het kan dan nodig zijn 

om tijdens de looptijd een aanpassing te doen, bijvoorbeeld een extra inleg. Voor nadere 

informatie hierover kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur. 

Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, 

de kosten en de risico’s. U kunt de financiële bijsluiter downloaden op www.allianz.nl.

Bankspaarmogelijkheden Allianz

Allianz biedt u met de Allianz Plus Hypotheek de mogelijkheid om te banksparen door 

middel van sparen of beleggen. 

Beleggingshypotheek box 3

U kunt ook vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek, door te kiezen 

voor de beleggingshypotheek van Allianz. 

De beleggingshypotheek bestaat uit de volgende twee delen:

a. een lening, en

b. een beleggersrekening.

De lening en de beleggersrekening zijn aan elkaar gekoppeld.

Tijdens de looptijd van uw beleggingshypotheek betaalt u alleen rente en geen aflos-

sing aan de geldverstrekker. In plaats van aflossing stort u iedere maand een bepaald 

bedrag op uw beleggersrekening, in de door u gekozen modelportefeuille. Dit bedrag 

wordt de inleg genoemd. De modelportefeuilles zijn samengesteld uit een aantal 

beleggingsfondsen en sluiten aan op de verschillende beleggingsprofielen. 

Het vermogen dat u opbouwt valt in box 3. Over een deel van het vermogen dat u in 

box 3 opbouwt moet u belasting betalen. Voor verdere informatie hierover verwijzen 

wij u naar www.belastingdienst.nl.

Het doel van uw beleggersrekening is dat aan het einde van de looptijd het bedrag op 

uw beleggersrekening voldoende is om uw leningdeel hiermee af te lossen. De waarde 

ontwikkeling op uw beleggersrekening is afhankelijk van de fondsresultaten van de 

onderliggende fondsen. Hierdoor is er een kans dat het beoogde doel op de einddatum 

niet wordt behaald. Het kan dan nodig zijn om tijdens de looptijd een aanpassing te 

doen, bijvoorbeeld een extra inleg. Voor nadere informatie hierover kunt u contact 

opnemen met uw financieel adviseur. 

Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, 

de kosten en de risico’s. U kunt de financiële bijsluiter downloaden op www.allianz.nl.

Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is een aflossingsvorm waarbij u geen aflossing maar 

uitsluitend rente betaalt. De lening lost u af op de einddatum. Het is niet altijd mogelijk 

om de gehele lening aflossingsvrij te sluiten. Het maximale aflossingsvrije deel hangt 

af van de verhouding tussen het leningbedrag en de waarde van uw woning. Over 

het algemeen mag het aflossingvrije deel van de lening maximaal 50% van de markt-

waarde van uw woning bedragen.

Annuïtaire hypotheek

Bij deze aflossingsvorm wordt het maandbedrag annuïteit genoemd. Dit bedrag 

bestaat uit een rentedeel en een aflossingsdeel. Zolang het rentepercentage van uw 

lening niet wijzigt, blijft de annuïteit gelijk. Omdat u iedere maand een deel van de 

lening aflost wordt het rentedeel van de annuïteit steeds kleiner en het aflossingsdeel 

steeds groter. Bij deze aflossingsvorm heeft u de zekerheid dat uw hypotheek aan het 

eind van de looptijd volledig is afgelost.

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is een aflossingsvrije lening met een betrekkelijk korte 

looptijd. Met dit krediet kunt u de overwaarde van uw oude woning financieren in de 

periode tussen de aankoop van uw nieuwe woning en de overdracht van uw oude 

woning. Bij de overdracht van uw oude woning moet u met de overwaarde het over-

bruggingskrediet aflossen.

Bij de Allianz Hypotheek is een overbruggingskrediet alleen mogelijk indien uw oude 

woning al is verkocht maar nog niet is overgedragen.
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5. Rentesoorten (rentevastperiodes)

Bij het sluiten van een hypotheek kunt u kiezen voor een vaste of variabele rente.

Vaste rente

Bij vaste rente is er sprake van een periode waarin het rentepercentage van uw lening 

ongewijzigd blijft (rentevastperiode). Gedurende de rentevastperiode heeft u zeker-

heid over de hoogte van het rentebedrag. Bij de Allianz Hypotheek kunt u kiezen voor 

een rentevastperiode van 5, 10, 15 of 20 jaar vast. Samen met uw adviseur kiest u de 

rentevastperiodes die bij uw situatie past.

Variabele rente

Bij variabele rente wordt het rentepercentage meestal iedere maand aangepast naar 

de rentestand van dat moment. Dit betekent dat u bij deze rentesoort geen zekerheid 

heeft over de hoogte van uw maandbedrag. De Allianz Hypotheek kent geen variabele 

rente. 

6. Zekerheidsvorm

Hypotheekrecht

Bij verstrekking van een hypotheek wil de geldverstrekker enige zekerheid hebben over 

de terugbetaling van de lening. Deze zekerheid wordt verkregen door het recht van 

hypotheek op uw woning te vestigen. Hiervoor wordt een hypotheekakte bij de notaris 

opgesteld. Als er daartoe aanleiding is kan de geldverstrekker tot openbare verkoop van 

de woning overgaan. In de algemene voorwaarden is beschreven welke situaties tot 

openbare verkoop kunnen leiden. 

Pandrecht

Bij sommige aflosvormen wordt een verzekering of (bankspaar)rekening gesloten. Het 

doel hiervan is om met het opgebouwde bedrag in de polis of op de rekening de hypo-

theek af te lossen. Om te voorkomen dat de opgebouwde waarde voor een ander doel 

wordt gebruikt vraagt de geldverstrekker meestal om verpanding van de polis of de 

rekening. Hiervoor wordt een akte opgesteld. Door de verpanding draagt u uw rechten 

uit de polis of rekening over aan de geldverstrekker. Hierdoor moet u voor wijzigingen 

van de polis of rekening toestemming vragen bij de geldverstrekker. 

7. Nominale en effectieve rente 

De nominale rente is het rentepercentage dat u met de geldgever bent overeen-

gekomen. Dit percentage wordt in de hypotheekakte opgenomen. Voor berekening 

van de maandelijkse rente die u betaalt, wordt de nominale rente gebruikt. 

Bij de nominale rente wordt veelal het effectieve rentepercentage (Jaarlijks Kosten 

Percentage) vermeld. Hiermee kunt u zien wat het rentepercentage zou worden 

indien rekening wordt gehouden met alle kosten die u betaalt en het feit dat u de 

hypotheekrente niet per jaar maar per maand betaald.

Informatie over de nominale en effectieve rentepercentages van Allianz Hypotheek 

kunt u opvragen bij uw adviseur. Dit kan alleen indien uw adviseur de Allianz 

Hypotheek mag aanbieden. 

De nominale en effectieve rente, die van toepassing is op de lening worden vermeld 

in de hypotheekofferte. 

8. Kosten voor de verkrijging van een Allianz Hypotheek

-  Afsluitkosten: voor de Allianz Hypotheek worden geen afsluitkosten in rekening 

gebracht. 

-  Administratiekosten: bij verstrekking van een Allianz Hypotheek brengt Allianz geen  

administratiekosten in rekening. Voor sommige wijzigingen nadat de hypotheek-

akte is  gepasseerd worden administratiekosten van € 250,- in rekening gebracht.

-  Annuleringskosten: bij annulering van een aanvraag waarvoor de offerte getekend 

is  geretourneerd, bedragen de kosten 1% van de hoofdsom.  

9. Verkrijgbaarheid algemene voorwaarden

Naast de voorwaarden in de hypotheekofferte zijn op de lening de algemene voor-

waarden Allianz Hypotheek van toepassing. Deze voorwaarden worden verstrekt door 

uw adviseur bij uw hypotheekofferte. Daarnaast zijn de voorwaarden te downloaden 

via www.allianz.nl.

10. Bijkomende verplichtingen

Veelal eist de geldgever dat bij verstrekking van een hypotheek het overlijdensrisico 

gedekt is in de vorm van een verzekering. Hierdoor worden de financiële gevolgen 

door het wegvallen van een inkomen voor u en de geldverstrekker beperkt. In overleg 

met uw adviseur bepaalt u het te verzekeren bedrag. Allianz Hypotheek verstrekt uit-

sluitend hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie. Richtlijnen over het minimaal 

te verzekeren bedrag kunt u vinden op www.nhg.nl. 

11. Kosten verbonden aan een bouwfinanciering

Bij verstrekking van een hypotheek op een nieuwbouwwoning of bij verbouw worden 

de (ver)bouwkosten bij de geldverstrekker op een bouwdepotrekening gestort. Bij de 

Allianz Hypotheek ontvangt u iedere maand rente over het saldo van deze rekening. 

Voor het aanhouden van deze rekening en het verrichten van uitbetalingen worden 

geen kosten in rekening gebracht.

12. Verstrekkingsnormen

Voor de Allianz Hypotheek worden de verstrekkingsnormen die gelden voor Nationale 

Hypotheek Garantie gehanteerd. Deze kunt u vinden op www.nhg.nl. Hiernaast onder-

schrijft Allianz de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. De Gedragscode kunt u 

vinden op www.allianz.nl. In sommige gevallen laat Allianz de normen van de Gedrags-

code voor gaan op de NHG normen. Zo mag de hypotheek nooit meer bedragen dan 

104% of 106% (inclusief overdrachtsbelasting) van de marktwaarde van de woning. 

13. Betaling rente en aflossing

De rente en eventuele aflossing of inleg worden maandelijks achteraf in rekening 

gebracht. Betaling hiervan vindt plaats door middel van automatische incasso. Hiervoor 

geeft u een machtiging door het tekenen van het aanvraagformulier en de hypotheek-

offerte.

14. Extra aflossing

U kunt gedurende de looptijd van uw lening extra aflossingen hierop doen. Voor extra 

aflossen gelden voor de Allianz Hypotheek de volgende eisen:

- de extra aflossing moet minimaal € 500,- bedragen;

- de extra aflossing moet 30 dagen van te voren worden aangekondigd;

- de extra aflossing kan alleen op een dag waarop de maandrente vervalt plaatsvinden; 

- er vindt geen renteverrekening plaats indien u op een andere dag extra aflost.

  

In sommige gevallen is het mogelijk om een extra aflossing te doen of uw lening 

geheel af te lossen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Voor de Allianz 

Hypotheek is extra of gehele aflossing zonder kosten in de volgende gevallen mogelijk:

a. Indien de totale extra aflossingen in het lopende kalenderjaar niet meer bedragen 

dan 10% van het oorspronkelijke leningbedrag.

b. Indien u de extra aflossing doet op de laatste dag van de rentevastperiode. U mag 

dan onbeperkt extra aflossen op het leningdeel waarvan de rentevastperiode  

geëindigd is.

c. Indien u uw bouwdepot niet volledig heeft verbruikt en het restantsaldo gebruikt 

voor extra aflossing op uw lening.
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d. Indien u bij schade aan uw woning (bijvoorbeeld als gevolg van brand) de verzeke-

ringsuitkering gebruikt om extra af te lossen of de lening geheel af te lossen. 

e. Indien u of uw partner met wie u de lening heeft gesloten overlijdt. De extra of 

gehele aflossing moet wel binnen zes maanden na het overlijden plaatsvinden. 

f. Indien bij overlijden van u of uw partner met wie u de lening heeft gesloten, de 

verzekeringsuitkering wordt gebruikt om extra af te lossen of de lening geheel af te 

lossen. De aflossing moet wel binnen een jaar na het overlijden plaatsvinden.

g. Indien u uw woning heeft verkocht en overgedragen aan een ander en de verkoop- 

opbrengst gebruikt voor gehele aflossing.

h. Indien uw woning tenietgaat (bijvoorbeeld door brand) en u binnen een jaar 

daarna de lening geheel aflost.

i. Indien op het moment van de extra of gehele aflossing de rente van uw hypotheek 

lager is dan de rente voor dezelfde Allianz Hypotheek. Om deze vergelijking te 

 kunnen maken wordt gekeken naar de resterende duur van uw rentevastperiode. 

Kosten bij extra aflossen

In alle overige gevallen waarbij het totaal van de extra aflossingen in een kalenderjaar 

hoger is dan 10% van het oorspronkelijk leningbedrag, worden kosten in rekening 

gebracht. Deze kosten worden, volgens de zogenaamde contante waarde methode, als 

volgt berekend:

1. Eerst wordt het gedeelte van de extra aflossing boven 10% van het oorspronkelijke 

leningbedrag vastgesteld;

2. Daarna wordt bepaald wat de resterende periode is waarvoor het rentepercentage 

van uw lening nog vast staat;

3. Vervolgens wordt bepaald wat het rentepercentage is van een nieuwe lening met 

een rentevastperiode die gelijk is aan de resterende rentevast periode;

4. Tot slot worden de kosten over het renteverschil (tussen 2 en 3) berekend. 

15. Verkrijgbaarheid Voorlichtingsbrochure

De Voorlichtingsbrochure is te verkrijgen via uw adviseur, of te downloaden via  

www.allianz.nl.

16. Bureau Krediet Registratie (BKR) 

Hypotheken worden niet geregistreerd bij BKR. Geldverstrekkers hebben wel de 

verplichting om een betalingsachterstand op een maandtermijn van 120 dagen of 

langer te registreren bij BKR. Deze registratie kan gevolgen hebben voor een volgende 

financieringsaanvraag. 

17. Taxatie

Om de staat en de waarde van de woning te kunnen beoordelen vraagt de geldver-

strekker om een taxatierapport van een onafhankelijke beëdigde taxateur. Dit rapport 

dient aan een aantal eisen te voldoen. Deze kunt u vinden op www.nhg.nl. De kosten 

van taxatie zijn voor uw rekening. 

18. Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. onderschrijft en houdt zich aan de Gedrags-

code Hypothecaire Financieringen. De volledige tekst van deze Gedragscode kunt u 

vinden op www.allianz.nl.

19. Adresgegevens Allianz Levensverzekering N.V. 

Allianz Hypotheek wordt aangeboden en verstrekt door Allianz Levensverzekering N.V. 

Allianz Levensverzekering N.V. is onderdeel van Allianz Nederland Groep N.V.

Voor vragen over producten van Allianz kunt u contact opnemen met uw financieel 

adviseur.

Let wel: de Allianz Hypotheek wordt aangeboden via geselecteerde financieel  

adviseurs. Vraag Allianz naar deze geselecteerde financieel adviseurs.   

Allianz Levensverzekering N.V. 

Statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister Utrecht 

en omstreken onder nummer 30082982.

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. is geregistreerd bij de autoriteit Financiële 

Markten onder nummer 12000417.

Bezoekadres:

Buizerdlaan 12, 3435 SB  Nieuwegein

 

Postadres:

Postbus 9, 3430 AA Nieuwegein

Telefoon (030) 281 42 42 

Fax (030) 288 18 61

Email: hypotheken@allianz.nl
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