Uw woonproject
Voorafgaandelijke informatie
Uw budget: bereken uw financiële mogelijkheden.
Uw adviseur helpt u het bedrag te bepalen dat u kunt lenen, op basis van uw behoeftes en uw
terugbetalingscapaciteit.

Uw project: informeer u vooraleer u start.
Aankoop, bouw of renovatie? Wanneer moet u beroep doen op een architect? Welke stappen moet u ondernemen
om een bouwgrond te kopen? Of een passiefhuis te bouwen?
Nuttige link: www.livios.be

Uw partners: uw bank en uw notaris
Deze bevoorrechte partners zullen u begeleiden tijdens de uitwerking van uw project.

Lijst van belangrijke etappes
Bank

Notaris

Simulaties : vergelijk de verschillende
kredietformules

Ondertekening van de compromis, compromis is 4
maanden geldig tot de ondertekening van de akte.

Zorg voor een duidelijk overzicht van alle kosten:
dossierkost, terugbetaling van het krediet,
verzekeringspremies.
Voorzie de noodzakelijke documenten voor een
kredietaanvraag: identiteitskaart, de 3 recentste
loonfiches, laatste belastingaangifte, bewijs van
huur- of andere inkomsten, verkoopcompromis,
eigendomstitel indien het een bouw betreft;
lastenboek, plan, bestek of prijsaanbod voor
werken.

Kosten verbonden aan het kredietdossier :
registratierechten, aktekosten, kosten voor
inschrijving van hypotheek.
Ondertekening van de koop- en kredietakte.

Verzekeringsluik: nieuwe verzekeringen of
aanpassing van bestaande verzekeringen aan een
nieuwe situatie.
Schuldsaldoverzekering (overlijdensverzekering);
woningverzekering (diefstal, brand); familiale
verzekering;

Nuttige link : http://www.notaris.be

Verloop van een aanvraag voor een woonkrediet
Van zodra u het woonkrediet hebt gekozen dat aan uw behoeftes beantwoordt, kunt u uw krediet aanvragen.




Van zodra uw aanvraag gebeurd is, zal uw adviseur u het aanbod bezorgen, onder voorbehoud van aanvaarding
van uw dossier. Dit aanbod bevat alle informatie met betrekking tot uw krediet.
Elk aanbod is 4 maanden geldig. In deze periode dient de kredietakte ondertekend te worden bij de notaris.
Na ondertekening van de kredietakte, worden de fondsen vrijgegeven en start de terugbetaling van het krediet.
o
o

Bij aankoop : het volledige ontleende bedrag wordt onmiddellijk ter beschikking gesteld.
Bij bouw of renovatie: het geld wordt ter beschikking gesteld volgens het verloop van de werken.

Tips



Verlies de fiscale voordelen niet uit het oog.
Maak gebruik van de premielinker, zo mist u geen enkel premie.
Nuttige link : www.livios.be/premielinker





Neem kennis van de voordelen van uw Soepel Woonkrediet. U kunt uw krediet aanpassen in functie van de
wijzigingen van uw persoonlijke situatie.
Bijvoorbeeld: indien uw inkomsten stijgen, kunt u de mensualiteit verhogen en de looptijd van uw krediet
inkorten. Zo verlicht u ook de interestenlast.
Creëer uw eigen verhuisdossier. Dankzij de verhuisplanner op Livios.be vergeet u niets.
Nuttige link : www.livios.be/verhuisplanner
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