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Subject: Uw hypotheek verdient uw aandacht

Geachte heer, mevrouw,

U heeft een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek bij Aegon. Dit houdt in dat u aan het einde van
de looptijd uw resterende hypotheekbedrag moet aflossen. Weet u hoe u er financieel voorstaat? Kom
niet voor onaangename verrassingen te staan en doe de Aegon Hypotheekscan op uw laptop, tablet of 
computer. Het gebruik van een mobiele telefoon is nog niet mogelijk.

Aflossingsvrij zonder zorgen is aflossingsblij
Heeft u al nagedacht wat u met uw aflossingsvrije hypotheek gaat doen als deze afloopt? Door de 
hypotheekscan te doen krijgt u binnen vijf minuten te zien of de verhouding tussen uw hypotheek, de 
waarde van de woning en uw (toekomstige) inkomen nog in balans zijn. Zo ziet u direct wat u op de 
einddatum nog moet aflossen en of u eventuele risico’s kunt verwachten.

Hoe doe ik de hypotheekscan?
Ga op uw laptop, tablet of computer naar aegon.nl/hypotheekscan. Om het u zo makkelijk mogelijk te 
maken hebben wij al een aantal gegevens voor u ingevuld. U hoeft deze alleen nog maar te controleren 
en aan te vullen met uw huidige woningwaarde en uw (toekomstige) inkomen. Dan rekenen wij voor u uit 
welk resterend hypotheekbedrag u kunt verwachten en welk inkomen nodig is om zorgeloos te kunnen 
blijven wonen. Wel zo prettig om te weten waar u aan toe bent.

Check of uw maandlasten omlaag kunnen
Naast risico's verkennen zoeken we ook graag voor u uit of uw maandlasten omlaag kunnen. Zo kunt u
in de Aegon Hypotheekscan uw huidige woningwaarde invullen. Als deze hoger is dan de bij ons bekende 
woningwaarde kunt u mogelijk een lagere hypotheekrente krijgen. Meer informatie vindt u op aegon.nl/ 
tariefklasse en in Mijn Aegon.

Vragen? Wij helpen u graag
Voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen gaat u naar aegon.nl/aflossingsvrij- 
mogelijkheden. Via aegon.nl/klantenservice-hypotheek kunt u contact met ons opnemen of direct met
een medewerker chatten. Wilt u persoonlijk advies? Neem dan contact op met uw adviseur. U vindt de 
contactgegevens van uw adviseur in Mijn Aegon.

Met vriendelijke groet,

Medewerkers Aegon Servicedesk Hypotheken.

http://www.aegon.nl/hypotheekscan
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