
Tarievenlijst hypothecaire woonkredieten - deel I

I. Hypothecair woonkrediet

1. Rentevoeten

a. Periodieke terugbetaling (kapitaal + intrest)

(*)

rente-

variabiliteit

reële 

jaarrentevoet
semester-rentevoet

maand-

rentevoet

3 + 3 … 4,00% 1,9804% 0,3274%

5 + 5 … 4,05% 2,0049% 0,3314%

10 + 3 … 4,10% 2,0294% 0,3354%

15 + 3 … 4,15% 2,0539% 0,3394%

20 + 3 … 4,20% 2,0784% 0,3434%

Rentetunnel

+3%/-3% op jaarbasis (1,489% op semesterbasis; 0,2466% op maandbasis)

Een rentedaling kan nooit leiden tot een negatieve rentevoet.  

Een stijging van de rentevoet is steeds beperkt tot het dubbele van de oorspronkelijke rentevoet.

Het tarief is van toepassing indien zonder onderbreking aan volgende voorwaarden is voldaan:

- een schuldsaldoverzekering is afgesloten voor minimum 100% van het kredietbedrag bij een door vdk bank aanvaarde verzekeraar 

  aangegaan én gedurende de gehele looptijd van de polis aangehouden via een door vdk aangeduide bemiddelaar

- domiciliëring van de beroepsinkomsten van alle kredietnemers op rekening bij vdk bank 

Wanneer één van deze voorwaarden niet meer wordt nageleefd, wordt dit tarief verhoogd met 0,30%.

- het krediet is volledig hypothecair gewaarborgd

- maximale quotiteit = 90% en maximale krediettermijn (incl opnameperiode) = 25 jaar

O Tariefverlaging

- afhankelijk van de kwaliteit van het dossier kan een extra korting toegekend worden

- krediettermijn (incl. opnameperiode ) max 15 jaar - 0,05 %

- voorwaardelijke (*) groene korting - 0,15 %

(*) Deze korting is  van toepassing wanneer aan elk van volgende voorwaarden is voldaan:  

- doel van het krediet :

     nieuwbouw, met realisatie onderstaande max. EPC waarden

     aankoop van pand dat voldoet aan onderstaande max. EPC waarden

     (aankoop+) verbouwing waarbij na realisatie van de middels dit krediet gefinancierde verbouwingen onderstaande max. EPC waarden wordt bereikt

      herfinanciering van een krediet met voormeld doel

- voorlegging geldig EnergiePrestatieCertificaat met volgende EPC waarden  :

        voor nieuwbouw : max. 100kWh/m²/jaar

        voor alleenstaande woning en rijwoning : max. 200kWh/m²/jaar

        voor appartement : max. 100kWh/m²/jaar

- ten laatste binnen de vijf jaar na de ondertekening van het kredietaanbod.

De korting gaat in vanaf de eerstvolgende vervaldatum volgend op de datum waarop de kredietnemers aan vdk bank het bewijs hebben geleverd 

dat aan alle voorwaarden tot het bekomen van de vermindering ‘groene korting’ is voldaan.

O Tariefverhoging (zijn cumulatief)

- geen domiciliëring van beroepsinkomsten + 0,15 %

- geen schuldsaldoverzekering + 0,15 %

- quotiteit > 90% + 0,50 %
- krediettermijn (incl. opnameperiode) > 25 jaar + 0,30 %
- geen gebundelde zichtrekening vdk max + 2,00%

- speciale risico's max + 0,75%

b. Eenmalige terugbetaling kapitaal op eindvervaldag en intresten maandelijks/zesmaandelijks (bullet)

looptijd
reële 

jaarrentevoet
semester-rentevoet

maand-

rentevoet
>= 3 j < 5 j 4,80% 2,3719% 0,3915%

>= 5 j <= 10 j 4,85% 2,3963% 0,3955%

(*) Tarief

geldig vanaf 30-03-2023

TARIEF

TARIEF



jaarbasis

referte-index C (driejaarlijkse herziening) 2,494

referte-index E (vijfjaarlijkse herziening) 2,511

II. Hypothecair overbruggingskrediet

reële 

jaarrentevoet
semester-rentevoet

maand-

rentevoet

max. 3 jaar 4,60% 2,2741% 0,3755%

III.Kosten

1. Dossierkosten ( zie prospectus, hoofdstuk "kosten - dossierkosten")

2. Notariskosten bij hypothecaire inschrijving

3. Notariskosten bij hypothecaire mandaat

4. Andere kosten

5. Vergoeding voor terbeschikkingstelling van het kapitaal (reserveringsvergoeding) :
Periode  maandbasis semesterbasis
van 1ste tot en met 6de  maand 0,00% 0,00%

vanaf 7de  tot en met 12de maand 0,10% 0,60%

vanaf 13de tot en met 24ste maand 0,10% 0,60%

De reserveringsvergoeding wordt hetzij maandelijks hetzij halfjaarlijks (afhankelijk van de periodiciteit van de  

IV.Voorbeelden zie volgende bladzijde

semesterbasis maandbasis

1,2393

1,2477 0,2069

c. Referte-indexen

geldig vanaf 30-03-2023

van uw girorekening gedebiteerd

gewone intrestaanrekening) aangerekend op het krediet (betaaldatum) en wordt, conform uw opdracht,

 - schattingskosten, ongeacht het kredietbedrag (indien van toepassing, te betalen aan de schatter)

 - beheerskosten girorekening 3,50 euro maandelijks

0,2055

 - 500 EUR  bij indiening nieuwe kredietaanvraag of wederopname met uitsluitend langlopende kredietovereenkomsten

 - 250 EUR voor wijzigingen aan de modaliteiten van de kredietovereenkomst of van de waarborgen in een bestaand 

    dossier (bv. de vrijgave van een waarborg in de loop van het krediet, pandwissel)

 - 300 EUR  bij indiening nieuwe kredietaanvraag of wederopname met enkel overbruggingskredieten

 - bij gecombineerde aanvragen, worden de langlopende en de overbruggingskredieten als twee aparte

    kredietaanvragen beschouwd

 - registratierechten (1% op kredietbedrag+bijhorigheden)

 - hypotheekrecht (0,3% op kredietbedrag+bijhorigheden)

 - registratierecht 50 EUR

 - forfaitaire retributie voor de uitvoering van hypothecaire formaliteiten door de hypotheekbewaarder: 230 EUR of 985 EUR

   naargelang het bedrag in hoofdsom en bijhorigheden al dan niet hoger ligt dan 300.000 EUR 

 - administratieve kosten forfaitair maximumbedrag van 1.370,50 EUR (incl.BTW) bestaande uit: administratieve kost (1.000) +

    recht op geschrift (50) + BTW (op 21%*1.050=220,50) + vast recht voor bijlagen (100)

 - administratieve kosten forfaitair maximumbedrag van 1.189 EUR (incl.BTW) bestaande uit: administratieve kost (850) + 

    recht op geschrift (50) + BTW (op 21%*900=189) + vast recht voor bijlagen (100)

 - 0,15 EUR recht op giro- en kredietrekening



Tarievenlijst hypothecaire woonkredieten - deel II

IV. Voorbeelden

1. Mensualiteiten
100% hypothecaire inschrijving, rentevariabiliteit 3+3

kredietnemer voldoet aan de voorwaarden voor het voordeeltarief

kredietnemer is een 30 jarige niet-roker in goede gezondheid

eenmalige premie schuldsaldoverzekering (koopsom)= 0,00 EUR

krediet van 100.000 EUR

terugbetalingstermijn 240 maand

jaarrentevoet 4,00 %

maandrentevoet 0,3274 %

mensualiteit 602,24 EUR

De kredietakte wordt verleden op 15/03/2018

Als betaaldatum wordt de 15
e
 van de maand gekozen.

De eerste maandelijkse aanrekening op 15/04/2018 omvat:

- een deel intresten: 327,40 EUR ( 100.000,00 * 0,3274 %)

- een deel kapitaal: 274,84 EUR ( 602,24 - 327,40 )

De tweede maandelijkse aanrekening op 15/05/2018 omvat:

- een deel intresten: 326,50 ( 99.725,16 * 0,3274 %)

- een deel kapitaal: 275,74 ( 602,24 - 326,50 )

Rekening houdende met alle kosten is dit een JKP van: 4,48%

(voor de kosten zie punt III.)

Aflossingstabel voor eerste jaar voor 100.000 eur

maand

maand-

bedrag

intrest per 

maand

kapitaal 

per 

maand kapitaal

1 602,24 327,40 274,84 99.725,16

2 602,24 326,50 275,74 99.449,42

3 602,24 325,60 276,64 99.172,78

4 602,24 324,69 277,55 98.895,23

5 602,24 323,78 278,46 98.616,77

6 602,24 322,87 279,37 98.337,40

7 602,24 321,96 280,28 98.057,12

8 602,24 321,04 281,20 97.775,92

9 602,24 320,12 282,12 97.493,80

10 602,24 319,19 283,05 97.210,75

11 602,24 318,27 283,97 96.926,78

12 602,24 317,34 284,90 96.641,88
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2. Maandelijks degressief
100% hypothecaire inschrijving, rentevariabiliteit 3+3

kredietnemer voldoet aan de voorwaarden voor het voordeeltarief

kredietnemer is een 30 jarige niet-roker in goede gezondheid

eenmalige premie schuldsaldoverzekering (koopsom)= 0,00 EUR

krediet van 100.000 EUR

terugbetalingstermijn 240 maand

jaarrentevoet 4,00 %

maandrentevoet 0,3274 %

mensualiteit 416,67 EUR

De kredietakte wordt verleden op 15/03/2018

Als betaaldatum wordt de 15
e
 van de maand gekozen.

De eerste maandelijkse aanrekening op 15/04/2018 omvat:

- een deel intresten: 327,40 EUR ( 100.000,00 * 0,3274 %)

- een deel kapitaal: 416,67 EUR ( 100.000,00 / 240,00 )

De tweede maandelijkse aanrekening op 15/05/2018 omvat:

- een deel intresten: 326,04 ( 99.583,33 * 0,3274 %)

- een deel kapitaal: 416,67 ( 100.000,00 / 240,00 )

Rekening houdende met alle kosten is dit een JKP van: 4,54%

(voor de kosten zie punt III.)

Aflossingstabel voor eerste jaar voor 100.000 eur

maand

maand-

bedrag

intrest per 

maand

kapitaal 

per 

maand kapitaal

1 744,07 327,40 416,67 99.583,33

2 742,70 326,04 416,67 99.166,67

3 741,34 324,67 416,67 98.750,00

4 739,97 323,31 416,67 98.333,33

5 738,61 321,94 416,67 97.916,67

6 737,25 320,58 416,67 97.500,00

7 735,88 319,22 416,67 97.083,33

8 734,52 317,85 416,67 96.666,67

9 733,15 316,49 416,67 96.250,00

10 731,79 315,12 416,67 95.833,33

11 730,43 313,76 416,67 95.416,67

12 729,06 312,39 416,67 95.000,00
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