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Wat is een betaalafspraak? 
U betaalt per maand een bedrag aan rente over de opgenomen bedragen uit uw Krediet Hypotheek. Dit bedrag 
vindt u terug op uw leningoverzicht. U koos ervoor om deze rente rente niet (helemaal) van uw rekening te betalen, 
maar geheel of gedeeltelijk uit uw Krediet Hypotheek op te nemen. Dit noemen we een betaalafspraak. 

Met een betaalafspraak geeft u aan welk bedrag aan rente u van uw rekening wilt laten afschrijven. De rest van 
het bedrag betaalt u uit uw Krediet Hypotheek. De hypotheekschuld neemt hierdoor elke maand toe, omdat 
de rente die u aan ons moet betalen bij de schuld wordt opgeteld. De rente over deze hogere hypotheekschuld 
wordt daarna ook weer opgeteld bij de schuld. Dit noemen we het rente-op-rente effect. De schuld op uw Krediet 
Hypotheek neemt toe tot de maximale opnamelimiet die we met u hebben afgesproken. Heeft u het bedrag 
van de opnamelimiet helemaal opgenomen? Dan kunt u de rente niet meer geheel of gedeeltelijk uit uw Krediet 
Hypotheek opnemen. Wij schrijven dan het volledige rentebedrag af van uw rekening en uw maandlasten gaan dan 
direct omhoog. 

Wat kunt u met dit formulier doen?
U kunt met dit formulier uw huidige betaalafspraak stopzetten of verhogen. Stopt of verhoogt u uw betaalafspraak, 
dan schrijven wij een hoger bedrag van uw rekening af. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met ons 
via 0900 - 92 10 of kijk op abnamro.nl/ krediethypotheek.

1 Gegevens aanvrager

Naam Voorletter(s)

Adres

Postcode Woonplaats

Leningnummer

Aanvrager 2 (indien van toepassing

Naam Voorletter(s)

2 Uw betaalafspraak wijzigen

Hier kunt u aangeven welk wijziging u wilt doorgeven.

Voortaan een bedrag van € laten afschrijven van mijn rekening

De huidige betaalafspraak stopzetten en de volledige maandtermijn voortaan weer van mijn rekening laten 

afschrijven in plaats van ook (deels) vanuit mijn Krediet Hypotheek.

Let op: u kunt alleen 
uw betaalafspraak 
stopzetten of
een hoger bedrag 
laten afschrijven dan 
uw huidige 
betaalafspraak.

30
79

21



2 Ondertekening

Plaats Datum (dd-mm-jj)

Handtekening 1 Handtekening 2 (indien van toepassing)

Dit formulier kunt u versturen naar: 

ABN AMRO

Afdeling Behandelen Leningen & Spaarpolissen 

Postbus 547

3800 AM Amersfoort
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