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PRODUCTWIJZER 
 

Florius Verzilver Hypotheek 
 

Wat is de Verzilver Hypotheek? 
Met de Florius Verzilver Hypotheek kunnen klanten gebruikmaken van de verwachte 
overwaarde van hun huis. Daardoor hebben zij meer financiële ruimte. Het bedrag dat ze 
lenen is vrij besteedbaar. 
 
Waar bestaat de Verzilver Hypotheek uit? 
1. De klant leent een bedrag van Florius (de lening). 
2. Over dit bedrag betaalt de klant rente per leningdeel. De rente wijzigt niet, maar blijft 

tijdens de hele looptijd hetzelfde. De rente telt Florius op bij de lening.  
3. De klant moet de lening aflossen. Wanneer de klant dat doet, is op het moment van het 

afsluiten van de Verzilver Hypotheek niet duidelijk. Het is namelijk afhankelijk van het 
moment waarop de klant zijn woning verkoopt. Daardoor is ook de hoogte van de totale 
schuld op het moment van aflossen nog niet duidelijk. Dat is namelijk afhankelijk van het 
bedrag aan rente dat Florius optelt bij de lening.  

4. Als zekerheid dat het geleende bedrag wordt afgelost, geeft de klant Florius het recht van 
hypotheek op de woning die als onderpand dient. 

 
Voor standaard onderpanden 
De Florius Verzilver Hypotheek kan alleen gesloten worden op standaard 
woningen/onderpanden. Dit zijn: 
- een bestaande (eengezins)woning; 
- een appartement of flat met garage of parkeerplek, en met een actieve Vereniging van 

Eigenaren.  
 
Garantie bij marktwaarde  
Als de klant gebruik wil maken van de garantie bij marktwaarde, dan moet de klant eerst, 
samen met Florius de woning laten taxeren. Er wordt dan een getaxeerde marktwaarde 
vastgesteld op het moment dat de klant wil terugbetalen. Is de totale schuld op de datum dat 
de klant terugbetaalt hoger dan de getaxeerde marktwaarde, dan is er sprake van een 
restschuld.  
 
De garantie bij marktwaarde houdt in dat als de woning na verhuizen of overlijden van de 
langstlevende schuldenaar wordt verkocht voor minimaal de getaxeerde marktwaarde, Florius 
die restschuld kwijt scheldt. 
 
De garantie geldt ook voor eventuele erfgenamen in geval van overlijden. 
 
In de rente die Florius de klant in rekening brengt, is rekening gehouden met de kosten voor 
de garantie bij marktwaarde. In de offerte staat het welk deel van de rente de klant betaalt 
voor de garantie bij marktwaarde. 
 
Let op! 
De garantie bij marktwaarde is alleen van toepassing als de klant de Florius Verzilver 
Hypotheek tijdig aflost. Dat betekent dat de schuld binnen 12 maanden na het verlaten van de 
woning van de langstlevende schuldenaar of na het overlijden van de langstlevende 
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schuldenaar moet worden afgelost. Wordt de schuld niet binnen deze termijn afgelost, dan is 
de garantie bij marktwaarde niet van toepassing. 
 
Ook gelden er andere voorwaarden. Zo moet de klant bijvoorbeeld een goede 
opstalverzekering hebben afgesloten en de woning naar behoren onderhouden. Doet de klant 
dat niet, dan loopt de klant het risico dat de garantie bij marktwaarde vervalt. In de 
Voorwaarden Florius Verzilver Hypotheek leest de klant de voorwaarden voor de garantie bij 
marktwaarde. 
 
Rentelasten 
- Rente is verschuldigd over de uitstaande schuld. 
- De verschuldigde rentelasten worden maandelijks bij de schuld opgeteld. Derhalve kan 

geen achterstand ontstaan in de rentebetalingen. 
- De maandelijks verschuldigde rentelast neemt gedurende de looptijd toe als gevolg van 

het rente op rente effect (=renteaccumulatie). 
- Te betalen rente komt altijd ten laste van het leningdeel Verzilver Hypotheek.  
- Als de lening in beheer is kan de klant een vast bedrag van de maandelijkse rente zelf 

betalen. Dit is  mogelijk via het formulier Florius Verzilver Hypotheek Betaalafspraak. 
Deze is te vinden op de website van Florius. 

 
Hypotheekvorm 
De Florius Verzilver Hypotheek bestaat altijd uit een leningdeel Verzilver Hypotheek 
eventueel in combinatie 
met één of meer aflossingsvrije leningdelen. Een eventuele bestaande hypotheek wordt 
overgesloten 
in een apart leningdeel Aflossingsvrije Hypotheek binnen de Florius Verzilver Hypotheek en 
afgelost door  
deze oversluiting.  
 
Als een bestaande lening wordt overgesloten zijn er binnen de Florius Verzilver Hypotheek 
dus twee leningdelen; 
- de overgesloten oude lening (deel 1/Aflossingsvrije Hypotheek) waarvan het bedrag 

constant blijft  
- het leningdeel waarvan op grond van de overwaarde opnames kunnen worden gedaan 

(deel 2/Verzilver Hypotheek), waarvan het bedrag steeds hoger wordt. 
 
Rente 
- Het leningdeel Verzilver Hypotheek kent een standaard looptijdrente. Het 

rentepercentage blijft hetzelfde gedurende de looptijd van de lening. 
- Het leningdeel (delen) aflossingsvrij kent een standaard looptijdrente. 
- Binnen de Florius Verzilver Hypotheek is geen sprake van risicoklassen. 

 
Aftrekbaarheid rente 
De rente op het overgesloten leningdeel Aflossingsvrije Hypotheek (deel 1) wordt opgeteld op 
het leningdeel Verzilver Hypotheek , waarvan tevens de opnames gedaan kunnen worden 
(deel 2). Het is vervolgens mogelijk eenmalige opname(s) en/of maandelijkse opnames te 
doen van leningdeel 2. Gedurende de looptijd van de beide leningdelen wordt niet afgelost. 
De verschuldigde rente op beide leningdelen wordt maandelijks opgeteld bij leningdeel 2. 
 
Was de rente op de oude hypotheek aftrekbaar? Dan blijft die rente na het oversluiten in het 
aparte leningdeel Aflossingsvrije Hypotheek (deel 1) in beginsel ook aftrekbaar.  
 
In het rentepercentage (looptijdrente) bevindt zich een opslag voor de garantie bij 
marktwaarde. Tot 2 januari 2020 bedroeg de opslag  0,25%. Deze opslag van 0,25%   is niet 
aftrekbaar. 
 
Met ingang van 2 januari 2020 bedraagt de opslag voor de garantie op marktwaarde 0,10%. 
Mits aan de overige voorwaarden voor aftrekbaarheid wordt voldaan is deze opslag 
aftrekbaar. 
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Let op!  
Florius kan niet bepalen of de rente op de overgesloten oude hypotheek van de klant 
aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Florius geeft geen belastingadvies en kan geen 
zekerheid geven over de fiscale 
gevolgen van het afsluiten van de hypotheek. Als de klant belastingadvies wilt of zekerheid 
wilt over de fiscale gevolgen, dan moet de klant daar een afspraak voor maken met een 
(belasting)adviseur of navraag doen bij de Belastingdienst. 
 
Het bedrag van de mogelijke lening (totale hypotheekstelling). 
- Het bedrag van de mogelijke lening wordt gelijk gesteld aan 150% van de getaxeerde 

marktwaarde (vastgesteld op moment van aanvraag Florius Verzilver Hypotheek) en is 
ook het bedrag van de hypotheekstelling in de akte. 

- Het leningbedrag is niet gemaximeerd. Door renteaccumulatie kan een schuld ontstaan 
die hoger is dan (150% van) de marktwaarde. 

 
Hypothecaire inschrijving 
Het hypotheekbedrag dat wordt ingeschreven (hypotheekakte) wordt gelijkgesteld aan 150% 
van de getaxeerde marktwaarde (vastgesteld op moment van aanvraag Florius Verzilver 
Hypotheek) 
 
Opnamelimiet 
Dit is het bedrag dat maximaal opgenomen kan worden. Dit is het bedrag is zonder 
rentebijschrijvingen en kosten. 
 
Het bedrag dat de klant kan lenen bepaalt Florius onder andere door: 
- de leeftijd; 
- de waarde van de woning (het onderpand) op het moment van afsluiten van de Florius 

Verzilver Hypotheek; 
- de hoogte van het rentepercentage dat de klant over zijn lening moet betalen. 

 
Het bedrag dat de klant maximaal kan opnemen is niet afhankelijk van de hoogte van het 
inkomen. Wel 
kan het zijn dat wij gegevens over het inkomen opvragen om te voldoen aan wettelijke 
verplichtingen voor het verstrekken van hypotheken. 
 
Bij aanvang van de lening moet de klant voor minimaal 50% van de opnamelimiet 
aangegeven hoe dit wordt opgenomen. De klant kan kiezen voor: 
- een opname bij aanvang van de lening; 
- maandelijkse opnames tijdens een bepaalde periode; 
- aflossing van een nog bestaande hypotheek. 
Of een combinatie hiervan. 
 
Het is bij aanvang van de lening dus voor maximaal 50% van de opnamelimiet mogelijk om 
nog niet aan te geven hoe de klant dat deel wilt opnemen. 
 
Let op! 
De flexibele opname kan maximaal 50% bedragen van de opnamelimiet, maar dan zal de 
opname bij aanvang ook 50% moeten zijn. Geeft de klant bij aanvang van de Florius Verzilver 
Hypotheek bij een opnamelimiet van € 100.000 maar voor 40% (€ 40.000) aan hoe hij dit wil 
opnemen, dan verlaagt Florius de opnamelimiet tot € 80.000. De klant kan in de toekomst dan 
nog € 40.000 opnemen. Hier moet rekening mee worden gehouden bij het afsluiten van de 
Florius Verzilver Hypotheek. Dit kan gedurende de looptijd niet worden aangepast. 
 
Vanaf 2 januari 2020 is de opnamelimiet van de Florius Verzilver Hypotheek maximaal 
€ 250.000. Dit is inclusief een leningdeel Aflossingsvrije Hypotheek. 
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Opnamemogelijkheden 
De klant kan eenmalig, periodiek of in combinatie het voor opnames beschikbare bedrag 
opnemen. Bij aanvang van de lening moet de klant voor minimaal 50% van de opnamelimiet 
aangegeven hoe hij dit wil gaan opnemen. De flexibele opname kan maximaal 50% bedragen 
van de opnamelimiet, maar dan zal de opname bij aanvang ook 50% moeten zijn. 
 
Eenmalige opname bij passeren hypotheekakte 
- De opname bij het aangaan van de lening bij de notaris bedraagt minimaal € 5.000, - bij 

ingang van de hypotheek. Het gewenste bedrag van de opname bij het aangaan van de 
lening dient te worden ingevuld op  het aanvraagformulier. 

- Eenmalige opname kan de klant desgewenst als aflossingsvrij leningsdeel laten 
administreren. 

 
Periodieke opname 
- Elke maand wordt een bedrag uit het leningdeel Verzilver Hypotheek overgemaakt naar 

een vaste  tegenrekening. 
- De periodieke opname wordt voor een bepaalde periode (aantal maanden) afgesproken 
- Een geplande periodieke opname beperkt het bedrag beschikbaar voor de eenmalige 

opname. 
- Het benodigde bedrag wordt voor de klant gereserveerd. 
 
Flexibele opname 
Het is mogelijk dat de klant ervoor kiest om gedurende de looptijd van de Florius Verzilver 
Hypotheek een bedrag op te nemen. Dit kan via een éénmalige opname of een periodieke 
opname. De klant kan dit via zijn adviseur of via de website van Florius doen. 
 
Hertaxatie: herberekening opnamelimiet 
Iedere vijf jaar kan de woning opnieuw getaxeerd te worden. Dat mag alleen als Florius daar 
een reden voor  heeft. Een reden is bijvoorbeeld als Florius vermoedt dat er sprake is van 
achterstallig onderhoud. Als de   marktwaarde lager wordt dan de waarde tijdens de 
aanvraag, behoudt Florius zich het recht voor om, als er  sprake is van een periodieke 
opname, verdere periodieke opnames stop te zetten. Het optellen van de   verschuldigde 
rente bij de schuld zal echter altijd doorgaan. 
 
Combinatiemogelijkheden 
De Florius Verzilver Hypotheek kan niet in combinatie met een bestaande (Florius) hypotheek 
worden afgesloten. Een bestaande hypotheek dient afgelost te worden. 
 
Aflossen 
- Aflossen zonder vergoeding uit eigen middelen is toegestaan bij de Florius Verzilver 

Hypotheek. 
- Voor een leningdeel “Aflossingsvrij”: vergoedingsvrij als de klant een bedrag van 10% of 

minder per kalenderjaar terugbetaalt van het oorspronkelijke bedrag van zijn leningdeel. 
- Voor een leningdeel “Verzilver”: vergoedingsvrij als de klant 10% of minder per 

kalenderjaar terugbetaalt van dit leningdeel zoals die is op het moment van terugbetalen. 
- Afgeloste bedragen kunnen niet opnieuw worden opgenomen. Een afgelost bedrag wordt 

in mindering gebracht op de schuld. De opnamelimiet wordt met hetzelfde bedrag 
verlaagd. 

 
Looptijd 
De Florius Verzilver Hypotheek heeft een looptijd van maximaal 900 maanden (75 jaar).  
 
Uitleg Florius Verzilver Hypotheek 
Het document Uitleg Verzilver Hypotheek moet je met de klant bespreken en aan de klant 
overhandigen. De “Uitleg Florius Verzilver Hypotheek” geeft op hoofdlijnen de Florius 
Verzilver Hypotheek weer. Meer specifieke informatie is er te vinden in de hypotheekofferte, 
de Voorwaarden Florius Verzilver Hypotheek en de Algemene Bepalingen Florius Verzilver 
Hypotheek. 
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Florius Verzilver Hypotheek scenario-overzicht 
- Bij het aanvragen van de Florius Verzilver Hypotheek moet de klant altijd het scenario-

overzicht gebruiken. Dit geeft de klant inzicht in de mogelijke ontwikkeling van de schuld 
in relatie tot de mogelijke waardeontwikkeling van de woning. 

- Het scenario-overzicht wordt aangeboden via FAN en zal op deze wijze voor de adviseur 
beschikbaar dienen te zijn om de Florius Verzilver Hypotheek succesvol te kunnen 
adviseren. 

- Het scenario-overzicht is tegelijk een accordeerstuk. 
 
NHG 
Niet mogelijk in combinatie met NHG. 
 
Maximaal toegestane uitstaande schuld 
De maximaal toegestane BKR schuld mag totaal niet meer bedragen dan € 5.000.  
 
Verhogen / omzetten 
Niet mogelijk. 
 
Verhuis- / doorgeefregeling 
Er wordt geen verhuis- doorgeefregeling aangeboden. 
 
Informatieplicht 
Jaarlijks kan een vragenformulier verstuurd worden aan de klant waarin onder meer wordt 
gevraagd naar de staat van onderhoud van de woning, de bewoners, verzekering onderpand, 
WOZ-waarde. Als Florius via het vragenformulier vraagt om deze informatie, moet de klant 
het vragenformulier ingevuld en ondertekend retour zenden. 
 
Offertegeldigheid 
3 maanden, voor looptijdrente geldt: offerterente is akterente. 


