Overzicht kosten genoemd in de Algemene Voorwaarden
Deze actuele kosten zijn geldig vanaf 1 januari 2010
Sinds november 2004 verwijzen we in onze algemene voorwaarden naar www.obvion.nl voor een
overzicht van de actuele kosten. Denk bijvoorbeeld aan administratiekosten, minimumbedrag voor
extra aflossing, overstappen naar een lagere rente. Obvion kan deze bedragen wijzigen.
De kosten zijn genoemd in ‘onderdeel b: Geldlening algemeen’.
Artikel 4. Boete bij te late betaling
Op dit moment geldt een rentepercentage van 1% per maand (zonder minimum).
Artikel 5. Terugbetaling van door geldgever betaalde bedragen
Op dit moment geldt een rentepercentage van 1% per maand (zonder minimum).
Artikel 11. Vervroegde aflossingen
Het minimumbedrag voor een extra aflossing is € 2.000,Artikel 13. Wijziging van de leningcondities
De administratiekosten bedragen € 100,- Voor het wijzigen van aflossingsvorm, looptijd,
rentepercentage en rentevastperiode hebt u de keuze uit alle rentevastperioden en alle
aflossingsvormen. Bij een Obvion hypotheek kunt u daarnaast ook kiezen voor een tussentijdse
rentemiddeling (zie Onze rente - renteflexibiliteit).
Het is niet mogelijk tijdens de looptijd van de geldlening over te stappen van een Obvion hypotheek
naar een Obvion Basis hypotheek of omgekeerd.
Artikel 14. Verhogen geldlening
Voor het verhogen van de geldlening betaalt u een vergoeding van 1% over het bedrag van de
verhoging.
Artikel 15. Verhuisfaciliteit
Maakt u gebruik van de faciliteit om leningcondities mee te nemen, dan bent u over het meegenomen
hypotheekbedrag geen afsluitkosten verschuldigd.
Maakt u gebruik van de faciliteit om leningcondities door te geven, dan betaalt u 1% over het totale
hypotheekbedrag aan afsluitkosten.
Overzicht kosten i.v.m. SpaarGerusthypotheek genoemd in de Algemene Voorwaarden voor de
Bankspaarrekening Robeco
Artikel 3. Spaarinleg

Als het verschuldigde spaarinlegbedrag niet tijdig is betaald, ook niet door de geldgever, kan
de bank de overeenkomst ‘inlegvrijmaken’. De administratiekosten voor het ‘inlegvrijmaken’
bedragen € 100,-, deze worden verrekend met uw tegoed.
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