
Formulier verlengen/beëindigen bouwdepot

Naam

Adres

Postcode/woonplaats

Telefoonnummer overdag

Leningnummer

Mijn bouwdepot verlengen 

De looptijd van het bouwdepot is 1,5 jaar bij verbouw van een bestaande woning en 2 jaar bij een nieuwbouw woning. 
U kunt de looptijd 1 keer verlengen met 6 maanden tot maximaal 2 jaar bij verbouw en met 12 maanden tot maximaal 
3 jaar bij nieuwbouw. Wanneer de hypotheek voor uw nieuwbouw woning is aangevraagd voor 28 januari 2019 dan 
gelden de regels zoals vermeld voor verbouw van een bestaande woning. 

  Ja, ik wil mijn bouwdepot graag eenmalig verlengen. Ik weet dat ik het laatste half jaar geen rentevergoeding  
        ontvang over het saldo in mijn bouwdepot. Om uw bouwdepot te verlengen, moeten wij uiterlijk 10 werkdagen 

voor de einddatum van uw bouwdepot uw verzoek ontvangen hebben. 

Mijn bouwdepot beëindigen

  Ja, de bouw/verbouwing van mijn woning is klaar.

Als uw bouwdepot leeg is of als de looptijd voorbij is, wordt uw bouwdepot automatisch beëindigd. Wilt u uw bouw-
depot tussentijds beëindigen? U kunt aan ons doorgeven dat de bouw/verbouwing klaar is door hier ‘ja’ aan te kruisen.

Wij betalen het bedrag dat nog in uw bouwdepot staat uit. Lees hierna welke regels hiervoor gelden.

Wat gebeurt er met het bedrag dat nog in uw bouwdepot staat als de bouw/verbouwing
klaar is?

   Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? 
         Dan verlagen wij uw lening met het bedrag dat nog over is in het bouwdepot. Dit bedrag telt niet mee voor 

het bedrag dat u ieder jaar boetevrij mag terugbetalen.
   Heeft u een hypotheek zonder NHG? 
         Staat in uw bouwdepot een bedrag minder dan € 7.500? Dan maken wij dit bedrag over op uw bankrekening. 
          Dit geldt niet als u een bouwdepot heeft voor energiebesparende voorzieningen. Dit bedrag telt niet mee voor het 

bedrag dat u ieder jaar vergoedingsvrij mag terugbetalen.

Ondertekening

Datum               -               -

Handtekening
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Vul hier uw 
gegevens in.

Het formulier stuurt u 
op naar:
ABN AMRO Bank N.V.
T.a.v. Bouwdepot
Postbus 547
3800 AM Amersfoort


