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Checklist : Hypotheek extra aflossen of niet? 

Video nummer: Wlu20201012b 

Deze checklist dient u altijd in combinatie te gebruiken met onze video: Hypotheek extra 

aflossen of niet? De checklist laat in hoofdlijnen zien welke situaties van invloed kunnen 

zijn op uw keuze of extra aflossen van uw hypotheek verstandig is of niet. In de video gaan 

wij per punt dieper in op de voorwaarden en gevolgen. Voor meer informatie verwijzen wij u 

naar de video.  

Er zijn meerdere redenen en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op uw keuze.  

Let op, het is niet mogelijk om alle redenen en omstandigheden te benoemen. Dit komt 

omdat ieder mens anders is. Iedereen heeft andere wensen en behoeftes. Ook 

veranderingen in toekomstige wetgeving bijv. de belastingen, kunnen van invloed zijn. Bekijk 

daarom altijd per situatie wat voor u persoonlijk de gevolgen kunnen zijn  voor nu en in de 

toekomst. Bedenk ook dat we nooit vooraf 100% zeker kunnen zijn of een beslissing in de 

toekomst voor u goed uitpakt. Het is soms ook een kwestie van uw gezond verstand  

gebruiken. 

Welke situaties  kunnen van invloed zijn: 

 Hoeveel spaargeld heeft u in totaal en hoeveel wilt u aflossen? 

 Hoeveel rente of rendement krijgt u over uw spaargeld/vermogen? 

 Een kleine hypotheek aflossen?  

 Heeft u naast uw hypotheek op uw huis nog andere leningen lopen? 

 Welke hypotheekvorm heeft u? 

 Als je door aflossen in een lagere risicoklasse komt. 

 Heeft u verhuisplannen? 

 Heeft u verbouwplannen? 

 Hoe hoog is uw hypotheekrente en hoelang staat deze vast? 

 Moet u boeterente betalen over de extra aflossing? 

 Heeft u meerdere hypotheken lopen en op welke lost u af? 

 Heeft u een overlijdensrisicoverzekering lopen op uw hypotheek? 

 Wat  zijn de gevolgen voor uw voorlopige aanslag?  

Gebruik de video en deze checklist als een stappenplan om tot een voor u juiste beslissing te 

komen of het voor u persoonlijk verstandig is om uw hypotheek extra af te lossen of niet.  

Op ons platform kunt u informatieve video’s, artikelen, cursussen en hulpmiddelen vinden op 

allerlei gebieden. Regelmatig publiceren wij nieuwe video’s over bijvoorbeeld: bijles, remedial 

teaching, belastingen, administratie, geldzaken, senioren, leren budgetteren en nog veel 

meer interessante onderwerpen voor jong en oud. Samen met onze specialisten weten wij 

kennis en informatie in duidelijke taal over te brengen, want alleen met de juiste kennis 

komt u verder! Bedankt voor het vertrouwen in ons en wij zien u graag terug op 

Wijleggenuit.nl  


