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BLG Hypotheken is een handelsnaam van SNS Bank N.V., gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 16062338. SNS Bank is bij de Autoriteit Financiele Markten 

(AFM) geregistreerd in de hoedanigheid van financiële dienstverlener onder nummer 12000085.

Over BLG

De persoonlijke benadering van BLG Hypotheken gaat al meer dan 55 jaar mee. 

We zijn trots te kunnen spreken over een persoonlijke en ambachtelijke organisatie 

die vakwerk hoog in het vaandel heeft staan. Nog niet zo direct bekend bij de 

consument, maar dat komt door onze werkwijze. Onze klantcontacten verlopen 

namelijk uitsluitend via tussenpersonen. Onze hypotheekproducten worden aan-

geboden via onafhankelijke en deskundige adviseurs, die dicht bij u als klant staan.

Kenmerkend voor de dienstverlening van BLG zijn flexibele acceptatiecriteria, 

eerlijke tarieven en heldere voorwaarden.
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Zekerheid & lage variabele rente

BLG Hypotheken maakt het u met de 

BLG Plafondrente wel heel makkelijk. 

U hoeft niet langer te kiezen tussen 

financiële zekerheid en de voordelen 

van variabele rente. Het principe van de 

BLG Plafondrente is helder. Vooraf wordt 

 vastgesteld welk rentepercentage u maxi-

maal betaalt. Dat is het rente plafond. 

Stijgt de variabele rente, dan weet u   

dat u nooit meer gaat betalen dan het 

renteplafond. Tegelijkertijd  profiteert u 

volop als de variabele rente daalt. Kunt u 

een betere combinatie bedenken? 

Dit is waarom u kiest voor de BLG Plafondrente

•	 u	profiteert	van	een	lage	variabele	rente;	

•	 het	renteplafond	geeft	u	extra	rust	en	zekerheid;

•	 u	weet	vooraf	door	het	renteplafond	wat	uw 

maximale	maandlasten	zijn;	

•	 u	profiteert	direct	van	rentedalingen	beneden 

het	renteplafond;

•	 het	principe	is	helder	en	werkt	eenvoudig.	

U wilt financiële zekerheid.  En 
het liefst zo weinig mogelijk rente 
betalen. Zekerheid krijgt u met 
een vast rentetarief. Alleen betaalt 
u dan maandelijks te veel als de 
rente daalt. Lage maandlasten 
hebt u met een variabel rente-
tarief. Totdat de rente stijgt en 
ook uw maandlasten meestijgen.  

Moeilijke keuze? Niet echt.

Zo werkt het

Stel, u sluit een hypotheek af met  

BLG Plafondrente voor 10 jaar. 

Uw rente plafond is vooraf bepaald op 

5,55%. U weet dus precies waar u aan 

toe bent. De variabele rente is op het 

moment van afsluiten 4,95%.   

De eerste jaren daalt de rente naar 4%. 

Uw maandlasten dalen dan mee. De 

 volgende jaren stijgt de rente tot 8,5%.

Hypotheekvormen

Uw persoonlijke situatie en de mate 

van zekerheid die u wenst, zijn bepalend 

voor uw hypotheek. Bij BLG Hypotheken 

kiest u uw hypotheek uit een groot 

aantal verschillende hypotheekvormen. 

Er zijn zes basisvormen: de annuïteiten-

hypotheek, de levenhypotheek, de  

spaarhypotheek, de effectenhypotheek, 

de bankspaarhypotheek en de aflossings-

vrije hypotheek. Ook een combinatie van 

meerdere hypotheek vormen is mogelijk. 

In alle gevallen kunt u uw hypotheek 

afsluiten met de BLG Plafondrente. Ook 

als u een bestaande hypotheek wilt 

oversluiten. Bij de BLG Plafondrente hebt 

u de keuze uit een renteperiode van 5 

of van 10 jaar. Vraag uw BLG-adviseur 

ernaar.

Het renteplafond zorgt ervoor dat de rente u niet boven het hoofd groeit en u maximaal 

5,55% betaalt. Daarna daalt de rente weer tot 4,5% en profiteert u weer van dalende 

maandlasten.  

Bekijk het promotiefilmpje over 

de BLG Plafondrente op www.blg.nl

Want er is de 
BLG Plafondrente.


