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VEELGESTELDE VRAGEN INTERMEDIAIRS 

 

Florius Verzilver Hypotheek  
 
Productkenmerken 
 
1. Wat is de Florius Verzilver Hypotheek? 
Met de Florius Verzilver Hypotheek kan de klant gebruikmaken van de verwachte 
overwaarde van de  woning. Daardoor krijgt de klant meer financiële ruimte. Het bedrag dat 
de klant leent, kan vrij worden besteed. 
 
2. Wat is er gewijzigd ten opzichte van de oude Florius Verzilver Hypotheek? 
De vernieuwde Florius Verzilver Hypotheek is verbeterd. Er kan een hoger bedrag worden 
opgenomen uit de overwaarde van de woning. En klanten hebben meer flexibiliteit bij het 
opnemen van bedragen bij aanvang van de hypotheek en gedurende de looptijd.  Daarnaast 
is de mogelijkheid om gebruik te maken van een 'Overwaardebescherming' (tot maximaal 
30% van de waarde van de woning) komen te vervallen.  
 
3. Waar bestaat de Florius Verzilver Hypotheek uit? 
- De klant leent een bedrag van Florius (de lening). 
- Over dit bedrag betaalt de klant rente. Het rentepercentage wijzigt niet, maar blijft tijdens 

de hele looptijd hetzelfde (looptijdrente). De rente telt Florius op bij het leningdeel 
Verzilver Hypotheek.  

- De klant moet de lening aflossen bij verkoop woning. 
- Wanneer de klant dit doet, is op het moment van afsluiten van de Florius Verzilver 

Hypotheek niet duidelijk. Het is namelijk afhankelijk van het moment waarop de klant de 
woning verkoopt. Daardoor is bij het afsluiten van de Florius Verzilver Hypotheek 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 tijdens de looptijd  optelt bij de 
lening. 

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

 
4. Wat is de minimum leeftijd om de Florius Verzilver Hypotheek af te sluiten? 
De minimale leeftijd is 60 jaar van de jongste schuldenaar.   
 
5. Wat houdt een hypotheekrecht in? 
Als zekerheid dat de klant het geleende bedrag en de opgebouwde rente aflost, geeft  de 
klant Florius het recht van hypotheek op de woning. Dat betekent dat de klant Florius het 
recht geeft om de woning te verkopen als de klant niet voldoet aan de verplichtingen.    
 
Florius schrijft de hypotheek in bij het kadaster. Dat gebeurt voor een hoger bedrag dan het 
bedrag dat de klant wil lenen. Dat is nodig omdat de schuld tijdens de looptijd toeneemt door 
het optellen van de rente en eventuele kosten bij de lening.  
 
6. Wat als de klant nog een bestaande hypotheek heeft? 
Als de klant nog een bestaande hypotheek heeft, moet deze worden afgelost. Dit kan door dit 
leningdeel binnen de Florius Verzilver Hypotheek over te sluiten of vanuit het eigen 
vermogen van de klant af te lossen. Deze hypotheek sluit de klant over naar Florius in een 
apart aflossingsvrij leningdeel binnen de Florius Verzilver Hypotheek. Dat betekent dat de 
klant een extra leningdeel Aflossingsvrije Hypotheek afsluit binnen de Florius Verzilver 
Hypotheek. Was de rente die de klant voor de bestaande hypotheek betaalt aftrekbaar voor 
de inkomstenbelasting? Dan is de rente over het aflossingsvrije leningdeel in beginsel nog 
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steeds aftrekbaar met uitzondering van de rente-opslag voor garantie bij marktwaarde. Je 
kunt hier meer over lezen bij vraag 19 ‘Wat kost de garantie bij marktwaarde?’. 
 
7. Hoeveel kan de klant opnemen? 
Het bedrag dat de klant maximaal kan opnemen (opnamelimiet)  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 kan lenen is niet afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Wel 
vragen we de gegevens van het inkomen op om te voldoen aan wettelijke verplichtingen voor 
het verstrekken van hypotheken. Tevens wordt BKR geraadpleegd. 
 
Vanaf 2 januari 2020 is de opnamelimiet van de Florius Verzilver Hypotheek maximaal 
€ 250.000. Dit is inclusief een leningdeel Aflossingsvrije Hypotheek. 
 
 
8. Wat is de Opnamelimiet? 
Dit is het bedrag dat de klant maximaal kan opnemen. Dit is het bedrag is zonder 
rentebijschrijvingen en kosten. 
 
9. Kan de opnamelimiet opnieuw berekend worden? 
Iedere vijf jaar kan de woning opnieuw getaxeerd te worden (hertaxatie). Dat mag alleen als 
Florius daar een reden voor heeft. Een reden is bijvoorbeeld als Florius vermoedt dat er 
sprake is van achterstallig onderhoud. Indien de marktwaarde lager wordt dan ten tijde van 
de aanvraag, behoudt Florius zich het recht voor om, indien 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. 
 
10. Hoe kan de klant opnames doen?  
Het bedrag dat de klant maximaal kan lenen, noemt Florius de opnamelimiet. Dat is het 
bedrag dat de klant leent (exclusief het optellen van  rente en kosten). Een bestaande 
hypotheek moet de klant eerst aflossen. Dit kan de klant doen met eigen middelen of met een 
aflossingsvrij leningdeel binnen de Florius Verzilver Hypotheek. Dit is dan de eerste opname 
die de klant doet binnen de opnamelimiet. Het geld dat overblijft binnen de opnamelimiet van 
de Florius Verzilver Hypotheek kan de klant op verschillende manieren opnemen: 
 

- Opname bij het aangaan van de lening: de klant heeft de mogelijkheid om een deel of het 
gehele bedrag ineens op te nemen op het moment van het passeren van de 
hypotheekakte; 

- Éénmalige opnames: de klant heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de 
Florius Verzilver Hypotheek op verschillende momenten éénmalige opnames te doen.  
Wil de klant een opname doen? Dan zal de klant daarvoor contact op moeten nemen met 
zijn adviseur of naar onze website www.florius.nl moeten gaan; 

- Periodieke opname: de klant kan bij het ondertekenen van de uitgebrachte offerte 
aangeven welk bedrag hij na het passeren van de hypotheekakte maandelijks wenst uit 
te laten keren en tot welke datum. Dit kan de klant gedurende de looptijd van de Florius 
Verzilver Hypotheek aanpassen. Het is ook mogelijk dat de klant  gedurende de looptijd 
van de Florius Verzilver Hypotheek aangeeft dat hij een bedrag maandelijks wenst op te 
nemen. Dan zal de klant daarvoor contact op moeten nemen met zijn adviseur of naar 
www.florius.nl/formulieren moeten gaan. 

 
Let op!  
Bij nieuwe opnames na aanvang van de Florius Verzilver Hypotheek ontvangt  
de klant geen nieuwe scenario-overzichten. Je kunt hier meer over lezen bij vraag 26          . 
“Waarom krijgt de klant “Florius Verzilver Hypotheek scenario-overzichten?’ 
 

http://www.florius.nl/
http://www.florius.nl/formulieren
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11. Welke regels gelden er voor opnames? 
Bij aanvang van de lening moet de klant voor minimaal 50% van de opnamelimiet 
aangegeven hoe dit wordt opgenomen. De klant kan kiezen voor: 
- aflossing van een nog bestaande hypotheek; 

- een opname bij aanvang van de lening; 
- maandelijkse (periodieke) opnames tijdens een bepaalde periode. 
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. Doet de klant dit niet? Dan verlaagt 
Florius de opnamelimiet. 

 
 
12. Hoe betaalt de klant de rente? 
Het rentepercentage die de klant met Florius afspreekt, blijft hetzelfde tijdens de hele looptijd 
van de lening (looptijdrente). De rente die de klant verschuldigd is, telt Florius iedere maand 
op bij de totale schuld. Dat betekent dat de schuld gedurende de looptijd van de hypotheek 
oploopt. De klant betaalt  de rente dus niet door maandelijks een bedrag over te maken. 
Hierdoor is vooraf  niet te zeggen hoe hoog de schuld in de toekomst wordt.  
De uiteindelijke hoogte van de totale schuld is het totaal aan opnames en aan opgetelde ) 
rente en eventuele kosten. En dat is afhankelijk van hoe lang de klant in de woning blijft 
wonen. 
 
Wil de klant zelf maandelijks een vast bedrag van de rente betalen, dan is dat mogelijk. 
Florius telt de rente of een deel van de rente dan niet op bij de schuld. Als de klant dit wil dan 
zal de klant na het afsluiten van de Florius Verzilver Hypotheek contact op moeten nemen 
met de  adviseur of de klant kan dit verzoek doen via onze website www.florius.nl/formulieren 
 
13. Welke afloswijze kent de Florius Verzilver Hypotheek? 
De Florius Verzilver Hypotheek bestaat altijd uit een leningdeel Verzilver Hypotheek (deze is 
nodig voor het optellen van de rente bij de uitstaande schuld de mogelijk geplande periodieke 
opnames) en één of meerdere aflossingsvrije leningdelen. Een aflossingsvrij deel wordt 
gebruikt om de huidige hypotheek  van de klant in onder te brengen. Hiermee is een mogelijk 
aftrekbaar deel apart geadministreerd. 
 
Zie voor meer uitleg bij vraag 22 “is de rente aftrekbaar” 
 
14. Hoe is de Florius Verzilver Hypotheek samengesteld?  
De Florius Verzilver Hypotheek bestaat altijd uit een leningdeel Verzilver Hypotheek 
eventueel in combinatie met één of meerdere aflossingsvrije leningdelen. Alle leningdelen 
kennen standaard de looptijdrente.  
 
Leningdeel Verzilver Hypotheek binnen de Florius Verzilver Hypotheek 
- Vanuit het leningdeel Verzilver Hypotheek kan bij het aangaan van de hypotheek een 

opname worden gedaan. Deze wordt als éénmalige opname door de notaris uitbetaald. 
- Periodieke uitbetalingen vinden plaats vanuit het leningdeel Verzilver Hypotheek.  
- De maandelijks te betalen rente  over de uitstaande schuld van alle leningdelen (het 

leningdeel Aflossingsvrije Hypotheek en  Verzilver Hypotheek) wordt opgeteld bij de 
schuld van het leningdeel Verzilver Hypotheek. 

Voorbeeld 
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.  

http://www.florius.nl/
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- Bij het vaststellen van de hoogte van het leningdeel Verzilver Hypotheek wordt met de 
rentebijschrijving rekening gehouden, waardoor de schuld oploopt. Hiervoor wordt als het 
ware een bedrag ‘gereserveerd’.  

 
 
Aflossingvrije leningdelen binnen de Florius Verzilver Hypotheek 
- Een eventuele bestaande hypotheek wordt overgesloten in een apart leningdeel 

Aflossingsvrije Hypotheek binnen de Florius Verzilver Hypotheek en afgelost door deze 
oversluiting.  

- Naar keuze kunnen één of eventueel meerdere aflossingvrije leningdelen worden            
gecreëerd. 

- Het minimale leningbedrag per leningdeel is € 5.000.  
- Het per aflossingsvrije leningdeel vastgestelde bedrag wordt als éénmalige opname door 

de notaris uitbetaald. 
 
Het vaststellen van het bedrag van de mogelijke lening (totale hypotheekstelling) 
Het bedrag van het totaal mogelijke leningbedrag is altijd gelijk aan 150% van de getaxeerde 
marktwaarde van de woning. Dit is tevens het bedrag van de totale hypotheekstelling dat  
wordt ingeschreven in de hypotheekakte. Het bedrag van het totaal mogelijke leningbedrag is 
altijd hoger dan het bedrag dat beschikbaar is voor opnames (opnamelimiet). De rente die de 
klant moet betalen, wordt iedere maand opgeteld bij de totale schuld. De uiteindelijke hoogte 
van de schuld wordt bepaald door het totaal aan opnames en aan opgetelde rente en 
eventuele kosten. En dat is afhankelijk van hoe lang de klant in de woning blijft wonen. 
 
Vaststellen hoogte leningdeel Verzilver Hypotheek 
Indien alleen een leningdeel Verzilver Hypotheek  wordt gecreëerd dan is de hoogte van dit 
leningdeel altijd gelijk aan 150% van de  getaxeerde marktwaarde. Wanneer de lening 
bestaat uit een combinatie van een leningdeel Verzilver Hypotheek en één of meerdere 
aflossingsvrije leningdelen dan is de hoogte van het leningdeel Verzilver Hypotheek de 150% 
van de marktwaarde  minus het totaalbedrag van de aflossingsvrije leningdelen. 
 
15. Waarin onderscheidt de Florius Verzilver Hypotheek zich van andere overwaarde 
verzilverproducten? 
- De Florius Verzilver Hypotheek biedt als enige, onder voorwaarden, een garantie op geen 

restschuld. 
- De klant heeft verregaande zekerheden (onder voorwaarden) dat de lening niet wordt 

opgeëist, dit in tegenstelling tot andere verzilverproducten waarbij de klant vooraf geen 
garantie heeft dat de klant kan blijven wonen in de eigen woning. 

 
16. Kan de klant geconfronteerd worden met een restschuld? 
Florius telt de rente die de klant moet betalen op bij de schuld. Hierdoor neemt de schuld toe 
tijdens de looptijd van de Florius Verzilver Hypotheek. Ook kan de schuld toenemen door 
kosten die voor rekening van de klant komen. Bijvoorbeeld als het nodig is om de woning te 
laten taxeren.  
 
Bij verkoop van de woning moet de klant de gehele schuld terugbetalen. Dit kan met de 
opbrengst van de verkoop van de woning. Als de opbrengst lager is dan de schuld, ontstaat 
er een restschuld. Onder voorwaarden zal Florius deze restschuld of een deel daarvan 
kwijtschelden. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, moet de klant de restschuld 
op een andere manier terugbetalen. Het kan dus zijn dat de klant een restschuld moet 
betalen aan Florius. De voorwaarden waar aan voldaan moet worden voor de garantie leest u 
hierna. 
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17. Wat houdt de garantie bij marktwaarde in?  

Voor de Florius Verzilver Hypotheek geldt onder voorwaarden de zogenaamde garantie bij 
marktwaarde. Die garantie houdt het volgende in. 

De woning wordt verkocht voor de getaxeerde marktwaarde die geldt op het moment 
van verkoop 

Als de klant gebruik wilt 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 wordt verkocht voor 
minimaal de getaxeerde marktwaarde, Florius de eventuele restschuld kwijt scheldt. 

Voorbeeld 1 
Schuld op datum aflossing  € 240.000 
Getaxeerde marktwaarde  € 220.000 
Verkoopopbrengst   € 220.000   

In dit voorbeeld is de woning verkocht voor de getaxeerde marktwaarde. De schuld is op de 
datum van aflossing hoger dan de verkoopopbrengst. De klant heeft dan een restschuld 
(€ 20.000), maar die hoeft de klant niet terug te betalen. Het verschil van € 20.000 valt 
namelijk onder de garantie bij marktwaarde en scheldt Florius de klant kwijt. 

De woning wordt verkocht boven de getaxeerde marktwaarde die geldt op het moment 
van verkoop 

Het kan ook zo zijn dat de verkoopopbrengst hoger is dan de getaxeerde marktwaarde, maar 
lager dan de totale schuld op de datum van aflossing.  

Voorbeeld 2 
Schuld op datum aflossing  € 240.000 
Getaxeerde marktwaarde  € 220.000 
Verkoopopbrengst   € 230.000 

In dit voorbeeld is de woning verkocht voor een hoger bedrag dan de getaxeerde 
marktwaarde, maar voor een lager bedrag dan de schuld op datum van aflossing. Er blijft een 
restschuld van € 10.000 over. De klant betaalt € 230.000 aan Florius. De restschuld van 
€ 10.000 scheldt Florius de klant kwijt. 

De verkoopopbrengst is lager dan de marktwaarde die geldt op het moment van 
verkoop en de marktwaarde is lager dan de schuld 

Een andere mogelijkheid is dat de verkoopopbrengst lager is dan de getaxeerde marktwaarde 
en lager dan de totale schuld aan het einde van de looptijd. In dat geval scheldt Florius een 
restschuld tot de getaxeerde marktwaarde kwijt. Dat betekent dat de klant het verschil tussen 
de schuld en de getaxeerde marktwaarde niet hoeft terug te betalen. Wel moet de klant het 
verschil tussen de getaxeerde marktwaarde en de daadwerkelijke verkoopopbrengst 
terugbetalen. 

Voorbeeld 3 

Let op! 
Florius kan niet voorspellen hoe hoog de schuld zal oplopen. Ook is op voorhand 
niet te voorspellen hoe de waarde van de woning zich zal ontwikkelen. In een 
negatief scenario kan zelfs sprake zijn van een daling van de waarde van de 
woning. Hoe hoog de schuld oploopt, is onder meer afhankelijk van het opgenomen 
geld, op welk moment de Florius Verzilver Hypotheek wordt aflost, het optellen van 
rente en het rentetarief. 
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Schuld op datum aflossing  € 240.000 
Getaxeerde marktwaarde  € 220.000 
Verkoopopbrengst   € 210.000 

In dit voorbeeld verkoopt de klant de woning niet voor de getaxeerde marktwaarde. De 
garantie bij marktwaarde ziet toe op het verschil tussen de schuld op datum aflossing en de 
getaxeerde marktwaarde. Florius scheldt een bedrag van € 20.000 kwijt. Het verschil tussen 
de getaxeerde marktwaarde en de verkoopopbrengst valt niet onder de garantie bij 
marktwaarde. In dit voorbeeld betaalt de klant € 210.000 aan Florius. Er resteert een 
restschuld van € 10.000 die de klant moet betalen.  

De verkoopopbrengst is lager dan de marktwaarde die geldt op het  moment van 
verkoop, maar de marktwaarde is hoger dan de schuld 

Nog een mogelijkheid is dat de getaxeerde marktwaarde hoger is dan de totale schuld aan 
het einde van de looptijd. De daadwerkelijke verkoopopbrengst kan echter lager uitvallen dan 
de getaxeerde marktwaarde en ook lager dan de schuld. De woning wordt namelijk voor 
minder verkocht dan de getaxeerde marktwaarde. In dat geval scheldt Florius geen 
restschuld kwijt. Dat betekent dat de klant het verschil tussen de schuld en de daadwerkelijke 
verkoopopbrengst moet terugbetalen. 

Voorbeeld 4 
Schuld op datum aflossing  € 240.000 
Getaxeerde marktwaarde  € 250.000 
Verkoopopbrengst   € 230.000 

In dit voorbeeld is de woning niet verkocht voor de getaxeerde marktwaarde. Het verschil 
tussen de totale schuld aan het einde van de looptijd en de verkoopopbrengst valt niet onder 
de garantie bij marktwaarde. In dit voorbeeld betaalt de klant € 230.000 aan Florius. Er 
resteert een restschuld van € 10.000 die de klant moet betalen.  
 
18. Geldt de garantie bij marktwaarde ook voor erfgenamen? 
De garantie bij marktwaarde geldt ook voor erfgenamen in geval van overlijden. Bij het 
afsluiten van de Florius Verzilver Hypotheek gaat de klant een schuld aan. Die schuld neemt 
steeds verder toe door het optellen van rente. Het kan zijn dat de schuld pas wordt afgelost 
na overlijden van de klant. Wij raden klanten daarom uitdrukkelijk aan om de gevolgen van de 
Florius Verzilver Hypotheek te bespreken met hun adviseur en notaris, maar ook met familie 
en erfgenamen. 
 
19. Wat kost de garantie bij marktwaarde? 
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 welk deel van de rente de klant betaalt voor 
de garantie bij marktwaarde. 
 
20. Waarom is het rentepercentage hoger dan een reguliere hypotheek? 
- Het percentage kan niet vergeleken worden met reguliere hypotheekproducten, de 

productspecificaties wijken in belangrijke mate af. 
- Het betreft een percentage voor een looptijdrente. De looptijd zal dus gedurende de 

gehele (lange) looptijd niet wijzigen. 
 
In het percentage bevindt zich een opslag voor de garantie bij marktwaarde. Indien een 
restschuld ontstaat dan wordt deze kwijtgescholden indien men aan de voorwaarden hiervoor 
voldoet. 
 
21. Kan de Florius Verzilver Hypotheek door iedere intermediair afgesloten worden? 
Nee. Als u een servicesamenwerking met Florius hebt, kunt u enkel voor bestaande klanten 
adviseren en bemiddelen in producten van Florius binnen de voorwaarden van de hypotheek 
van de klant. De Florius Verzilver Hypotheek valt niet binnen de voorwaarden van de 
hypotheek. U kunt de Florius Verzilver Hypotheek wel aanvragen indien u een 
totaalsamenwerking met Florius hebt. U kunt eenvoudig een totaalsamenwerking aanvragen 
via florius.nl/adviseur/algemeen/aanmelden/samenwerken-met-florius. 
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22. Is de rente van de Florius Verzilver Hypotheek aftrekbaar? 
Een eventuele bestaande hypotheek wordt overgesloten in een apart leningdeel 
Aflossingsvrije Hypotheek binnen de Florius Verzilver Hypotheek en afgelost door deze 
oversluiting. Indien 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 en het leningdeel waarvan op 
grond van de overwaarde opnames kunnen worden gedaan (deel 2/ Verzilver Hypotheek), 
waarvan het bedrag steeds hoger wordt. 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. Behalve het 
deel van de rente die geldt voor de opslag in verband met de garantie op marktwaarde. 
 
Hieronder is een voorbeeld opgenomen. 
 
Voorbeeld 
De klant ontvangt elk jaar een overzicht van Florius met daarop de hoogte van de totale 
schuld en de rente die over dat jaar bij de schuld is opgeteld. Stel de klant  heeft zijn oude 
hypotheek van € 50.000 overgesloten in een apart leningdeel Aflossingsvrije Hypotheek 
(deel 1). Het bedrag aan rente is € 2.625. Binnen deze rente is de opslag voor de garantie bij 
marktwaarde 0,25%. Dat betekent dat € 125 niet aftrekbaar is van de inkomstenbelasting en 
€ 2.500 wel aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. 
 
Het leningdeel Verzilver Hypotheek (deel 2) binnen de Florius Verzilver Hypotheek is een 
leningdeel dat onderdeel uitmaakt van de heffingsgrondslag van box 3. De rente op dit 
leningdeel is niet aftrekbaar. 
 
Let op!  
De rente die Florius in rekening brengt voor de garantie bij marktwaarde is variabel. De 
hoogte hiervan is afhankelijk van de geldende marktrente op het moment van afsluiten van de 
Florius Verzilver Hypotheek.  
 
In de offerte staat welk deel van de looptijdrente de klant betaalt voor de garantie bij 
marktwaarde. Deze looptijdrente wijzigt van de Florius Verzilver Hypotheek niet. 
 
Kosten garantie bij marktwaarde tot 2 januari 2020 
 
Voor Florius Verzilver Hypotheken die zijn aangevraagd vóór 2 januari 2020 bedraagt de 
rente-opslag voor de garantie bij marktwaarde 0,25%. Deze opslag van 0,25%  is niet 
aftrekbaar. Daarom wordt de rente voor een aflossingsvrij leningdeel met een opslag van 
0,25% opgesplitst in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel. 
 
Kosten garantie bij marktwaarde vanaf 2 januari 2020 
De rente-opslag voor garantie bij marktwaarde is met ingang van 2 januari 2020 verlaagd 
naar 0,10%. Dit geldt voor alle Florius Verzilver Hypotheken met een aanvraagdatum vanaf 
2 januari 2020. 
 
Bij de gewijzigde opslag van 0,10% is splitsing in een aftrekbaar en niet-aftrekbaar deel van 
de rente niet meer nodig. 
  
De rente-opslag voor garantie bij marktwaarde staat in de offerte. 
 
23. Welke rentevorm is mogelijk? 
Alleen de vaste looptijdrente. Deze staat gedurende de gehele looptijd van de lening vast.  
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24. Ontstaat er een opnameruimte als de klant vervroegd aflost?  
Nee, afgeloste bedragen kunnen niet meer worden opgenomen.  Als de klant een bedrag 
heeft terugbetaald, dan wordt dat in mindering gebracht op de schuld. De opnamelimiet wordt 
met hetzelfde bedrag verlaagd. 
 
25. Is het mogelijk dat een klant in de achterstand komt? 
Nee, omdat de rente wordt opgeteld bij de schuld is dit niet mogelijk .  
 
26. Waarom krijgt de klant “Florius Verzilver Hypotheek scenario-overzichten”? 
Florius doet dit om de klant zo inzicht te geven in de werking van de Florius Verzilver 
Hypotheek. Bij de Florius Verzilver Hypotheek loopt de schuld gedurende de looptijd op 
omdat de opgenomen bedragen niet worden afgelost en omdat Florius de verschuldigde 
rente maandelijks optelt bij de schuld. De klant betaalt zelf geen aflossing en geen rente. Bij 
het afsluiten van de Florius Verzilver Hypotheek is niet te voorspellen hoe hoog de schuld zal 
oplopen. Dit is onder meer afhankelijk van de opgenomen bedragen, de looptijd van de 
lening, het optellen van rente en de hoogte van de rente.  
 
Ook is bij het afsluiten van de Florius Verzilver Hypotheek niet te voorspellen hoe de waarde 
van de woning zich zal ontwikkelen. 
 
Dit kan betekenen dat het moment van aflossing van de Florius Verzilver Hypotheek, de 
hoogte van de schuld in relatie tot de waarde van de woning zodanig is, dat er weinig tot geen 
overwaarde in de woning meer aanwezig is. 
 
Aan de hand van 4 scenario’s laten wij de klant de werking zien van de Florius Verzilver 
Hypotheek. Hiervoor gebruiken wij de basisgegevens zoals deze door de klant en zijn 
adviseur zijn bepaald. 
Scenario 1: Verloop op basis van de inschatting van de langjarige huizenprijsontwikkeling; 
Scenario 2: Verloop op basis van pessimistische voorspelling; 
Scenario 3: Verloop op basis van pessimistische voorspelling waarbij wordt aangenomen dat 
de klant bij aanvang alles binnen de opnamelimiet opneemt; 
Scenario 4: Verloop op basis van zeer pessimistische voorspeling waarbij wordt aangenomen 
dat de klant bij aanvang alles binnen de opnamelimiet opneemt. 
 
Het betreft de output van de rekenmodule die voor de klant de mogelijke gevolgen van het 
aanschaffen van de Florius Verzilver Hypotheek inzichtelijk maakt. De klant zal dit overzicht 
voor akkoord moeten ondertekenen waarmee de klant aangeeft de werking van de Florius 
Verzilver Hypotheek te begrijpen.  
 
Voor meer informatie zie vraag 34 “hoe kan ik een berekening maken en aanvragen” 
 
27. Waar kan ik het scenario overzicht zien? 
Scenario overzicht, is de prognose hoe de klant denkt te gaan ontrekken, en hoe zijn schuld 
zal worden opgebouwd. Het is te downloaden op FAN, het is een officieel accordeerstuk, en 
de klant dient dit ook te ondertekenen te retourneren. 
 
Let op!  
Bij nieuwe opnames na aanvang van de Florius Verzilver Hypotheek ontvangt de klant geen 
nieuwe scenario-overzichten.  
 
28. Wat is de looptijdrente? 
Looptijdrente is de benaming voor de unieke rente die aangeboden wordt bij de Florius 
Verzilver Hypotheek. Het rentepercentage wijzigt gedurende de looptijd van de lening niet. De 
looptijdrente beidt de klant extra zekerheden er zal immers nooit sprake zijn van een 
stijgende rente.  
 
29. Kan de looptijdrente gemiddeld (rentemiddelen) worden of kan de rente afgekocht 
worden?  
Nee, dit is niet mogelijk.  
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30. Is er iets gewijzigd aan de vergoedingsregeling van de Florius Verzilver 
Hypotheek?  
Als de klant vervroegd de hypotheek aflost, dan betaalt de klant daar een vergoeding voor. 
Hoe Florius deze vergoeding  berekent, is volgens de wet geregeld. Sinds 14 juli 2016 zijn 
deze regels aangescherpt. Om er nu voor te zorgen dat alle banken de vergoeding voor 
vervroegd aflossen op dezelfde manier berekenen, is er een handleiding gemaakt: de 
zogenaamde ‘leidraad’. Op 20 maart heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) deze 
leidraad gepubliceerd.  
 
Vanaf 20 maart 2017 heeft Florius ervoor gezorgd dat de vergoeding die de klant betaalt, 
klopt met de uitgangspunten van de AFM leidraad. Dit betekent dat vanaf deze datum ook de 
vergoedingsregeling voor de 'oude' en de 'nieuwe' Florius Verzilver Hypotheek als volgt is 
aangepast:  
- Vrijgesteld bedrag: 10% van de actuele schuldrest van het leningdeel Verzilver 

Hypotheek (dit omdat het leningdeel Verzilver Hypotheek toeneemt tijdens de looptijd 
vanwege rentebeschrijvingen) en 10% van de oorspronkelijke hoofdsom van het 
leningdeel Aflossingsvrije Hypotheek.  

- Resterende rentevast periode wordt gemaximeerd tot het jaar waarin jongste schuldenaar 
85 jaar wordt. Dus is de jongste schuldenaar 80 jaar, dan wordt gerekend met een 
resterende looptijd van 5 jaar.  

- De resterende rentevast periode  wordt gemaximeerd op 15 jaar. Dus is de jongste 
schuldenaar 60 jaar, dan wordt niet gerekend met een resterende looptijd van 25 jaar, 
maar 15 jaar.  

- Is de jongste schuldenaar 85 jaar of ouder, dan is geen vergoeding vervroegd aflossen 
verschuldigd. De vergoeding vervroegd aflossen kan nooit negatief zijn (dus dat de klant 
een vergoeding ontvangt van de bank bij vervroegd aflossen).  

- Voor alle Verzilver Hypotheken gesloten met voorwaarden van 2 juni 2014 of daarvoor 
geldt  deze gewijzigde vergoedingsregeling  ook maar wel met een maximale vergoeding 
van 3% over het af te lossen bedrag (in verband met vermelding van dit maximum in de 
'oude' voorwaarden).  

- Vergelijkingsrente = actuele tarief Verzilver Hypotheek (= looptijdrente).  
- De “productopslag” voor de garantie bij marktwaarde wordt wel meegenomen in de 

vergelijkingsrente. Dit betekent dat de looptijdrente van de lopende Verzilver Hypotheek 
die vervroegd wordt afgelost wordt vergeleken met het actuele tarief (looptijdrente) van de 
Verzilver Hypotheek. 

 
31. Waar kan ik meer informatie over dit product vinden? 
‘Uitleg Florius Verzilver Hypotheek’  
- Offerte 
- Productwijzer 
- Website Florius + FAN 
- Voorwaarden Florius Verzilver Hypotheek en Algemene Bepalingen Florius Verzilver 

Hypotheek 
 

Doelgroep 
 
32. Voor wie is de Florius Verzilver Hypotheek geschikt? 
- De Florius Verzilver Hypotheek is uitermate geschikt voor klanten die zekerheid willen. 

Zekerheid op geen restschuld (onder voorwaarden), en zekerheid betreffende het kunnen 
blijven wonen in de woning. 

- Daarnaast richt de Florius Verzilver Hypotheek zich op de grote groep klanten die een 
(bijna) schuldenvrij huis hebben maar verder geen vermogen bezitten.  

- Met name huishoudens met een lager inkomen  kunnen met de Florius Verzilver 
Hypotheek uit de voeten.  

- Door het oversluiten van een bestaande hypotheekschuld kan de klant ‘verlost worden’ 
van de huidige maandlast. 
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33. Voor wie is de Florius Verzilver Hypotheek minder geschikt? 
Als slechts een beperkt deel van de overwaarde wordt verzilverd en de klant voldoende 
inkomen heeft om de maandelijkse lasten voor de hypotheek zelf te kunnen betalen. 
- Als de klant een beperkte overwaarde heeft. 
- Als de klant voldoende inkomen heeft om een aanvullende hypotheek aan te vragen 

waarmee onverwachte gebeurtenissen opgevangen kunnen worden. 
 

Aanvraag Florius Verzilver Hypotheek 
 
34. Hoe kan ik een berekening maken en de Florius Verzilver Hypotheek aanvragen? 
Met de “Scenarioberekening Florius Verzilver Hypotheek”, welke te vinden is op FAN, kan de 
adviseur berekenen wat er maximaal geleend kan worden (exclusief het optellen van rente en 
kosten). Florius noemt dit de opnamelimiet. Wanneer de adviseur met de klant heeft bepaald 
wat de wensen zijn kan hij aan het einde van de  scenario berekeningsmodule het document 
“Uitleg Florius Verzilver Hypotheek en Florius Verzilver Hypotheek scenario-overzicht” 
aanmaken. Het document is te downloaden op FAN en is bedoeld om de klant inzicht te 
geven in de werking en risico’s van de Verzilver Hypotheek. Het document is een officieel 
accordeerstuk en wordt als aan te leveren stuk opgevraagd in het Renteaanbod. De klant 
moet dit document ondertekenen. 
 
Het scenario overzicht moet ingevuld worden voordat de aanvraag ingediend wordt en voor 
het uitbrengen van een renteaanbod. 
 
35. Hoe kan ik een aanvraag indienen voor de Florius Verzilver Hypotheek? 
Om een hypotheekofferte aan te kunnen vragen via FAN kies je bij de basis gegevens voor 
type aanvraag ‘Bestaande hypotheek oversluiten’. Bij de Financiële constructie geeft u bij het 
commercieel product aan Florius Verzilver Hypotheek.  
Voor een specifieke handleiding is er een stappenplan opgemaakt. Deze kunt u vinden op 
FAN. 
 

Acceptatie en beheer 
 
36. Zijn er afwijkende regels voor het maximaal te verstrekken bedrag? 
Ja, het mogelijke lening bedrag is gelijk aan 150% van de getaxeerde marktwaarde.  
Bij de Florius Verzilver Hypotheek wordt gekeken naar de leeftijd van de aanvrager(s) en de 
waarde van de woning om te kunnen bepalen hoeveel de klant kan opnemen. Daarnaast 
wordt een bedrag gereserveerd voor het optellen van de rente bij de schuld. 
 
Omdat Florius niet kan voorspellen hoe hoog schuld oploopt, wordt er een mogelijk 
leenbedrag geadministreerd van 150% marktwaarde. 
 
37. Wordt er op inkomen getoetst? 
Het bedrag dat de klant kan lenen is niet afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Wel kan 
het zijn dat wij gegevens over het inkomen van de klant opvragen om te voldoen aan de 
wettelijke verplichtingen voor het verstrekken van hypotheken. 
 
38. Mag een klant andere schulden hebben? 
De maximaal toegestane BKR schuld mag totaal niet meer bedragen dan € 5.000.  
 
39. Stellen we eisen aan staat van het onderhoud van de woning bij aanvraag van een 
Florius Verzilver Hypotheek?  
Als achterstallig onderhoud (conform taxatierapport) meer dan 10% van de marktwaarde 
bedraagt dan is financiering op dat moment niet mogelijk.  
- Operations controleert courantheid en onderhoud woning. Als de taxateur aangeeft 

minder dan 10% maar het is een over de gehele linie matig onderhouden onderpand kan 
Operations om een Bouwkundig rapport vragen. De uitkomst daarvan kan aanleiding zijn 
om de aanvraag af te wijzen.  
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40. Hoe kan een klant, als de hypotheek in beheer is, een vast bedrag van de 
maandelijkse rente zelf betalen? 
Dit is mogelijk via het formulier Verzilver Hypotheek Betaalafspraak. Deze is te vinden op de 
website van Florius www.florius.nl. 
 
41. Is het mogelijk om een Florius Verzilver Hypotheek af te sluiten met een 
bouwdepot? 
Nee, dit is niet mogelijk. 
 
42. Hoe kan een klant, als de hypotheek in beheer is, een éénmalige opname regelen? 
Door het opnameformulier te downloaden via www.florius.nl/formulieren of via FAN. 
 
43. Hoe kan een klant, als de hypotheek in beheer is, de periodieke opname wijzigen? 
 Door het opnameformulier te downloaden via www.florius.nl/formulieren of via FAN. 
 
44. Zijn er meerdere leningdelen Verzilver Hypotheek mogelijk?  
Nee, dit is dit niet mogelijk. 
 
45. Is de Florius Verzilver Hypotheek mogelijk in combinatie met NHG?   
Nee, de Florius Verzilver hypotheek komt niet in aanmerking voor NHG. 
 
46. Kan de Florius Verzilver Hypotheek worden afgesloten op een recreatiewoning? 
Nee, dat is niet mogelijk. 
 
47. Op welke onderpanden/woningen is een Florius Verzilver Hypotheek mogelijk?  
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. 
 
48. Is een woning in bloot eigendom toegestaan als onderpand? 
Verstrekking bij bloot eigendom is  niet mogelijk 
 
49. Kan een Florius Verzilver Hypotheek meegenomen worden bij verhuizing (aankoop 
nieuwe woning)?  
Nee, dit is niet mogelijk.  
 
50. Kunnen de klant de kenmerken van de Florius Verzilver Hypotheek veranderen?  
Nee, de kenmerken, zoals bijvoorbeeld de rentevorm of de hypotheekvorm, kunnen niet 
gewijzigd worden. 
 
51. Hoe kan een klant, als de hypotheek in beheer is, een bedrag t.g.v. het leningdeel 
Verzilver Hypotheek terugboeken? 
Hiervoor geldt dezelfde procedure als voor andere lening. Het minimale bedrag bedraagt 
€ 500. 
 
52. Wat zijn de consequenties van scheiden indien men in het bezit is van een Florius 
Verzilver Hypotheek/ ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid? 
Bij een scheiding dient gekeken te worden naar de schuld en de waarde van de woning. 
Degene die in de woning achterblijft, dient de andere “uit te kopen”.  Hiervoor dienen 
voldoende middelen beschikbaar te zijn. In het geval van een Verzilver Hypotheek is de kans 
groot dat de woning verkocht dient te worden. 
 
53. Hoe verkrijgt Florius informatie over de staat en de waarde van de woning? 
Florius stuurt periodiek een vragenformulier naar de klant, waarin de klant onder meer wordt 
gevraagd naar de bewoning, de staat van het onderhoud van de woning en de vastgestelde 
WOZ waarde van de woning. De klant dient deze vragenlijst tijdig, compleet en van 
handtekening(en) voorzien retour te zenden. 
 

http://www.florius.nl/formulieren
http://www.florius.nl/formulieren
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54. Is het mogelijk om een 'oude' Florius Verzilver Hypotheek met voorwaarden van 
2 juni 2014 of eerder over te sluiten naar een 'nieuwe' Florius Verzilver Hypotheek met 
voorwaarden van 3 juli 2017? 
Ja, bij wijze van uitzondering is dit mogelijk. zodat deze klanten kunnen profiteren van een 
mogelijk hogere opnamelimiet en meer flexibiliteit de opnames. De klant krijgt wel te maken 
met oversluitkosten, zoals advieskosten, kosten voor taxatie, notariskosten voor de nieuwe 
hypotheekakte en vergoeding voor vervroegde aflossing van de 'oude' Florius Verzilver 
Hypotheek (gemaximeerd bij de 'oude' Florius Verzilver Hypotheek tot 3,0% van de 
uitstaande schuld).  
 
55. Waarom staat niet alle informatie in het Renteaanbod? 
In het renteaanbod ontvangt de klant alleen informatie over de mogelijke lening, de rente en 
de aangeleverde stukken. In de definitieve offerte wordt wel alle specifieke informatie over de 
leningdelen van de Florius Verzilver Hypotheek vermeld. 
 
 


