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Als u uw woning verkoopt en er sprake is van meerwaarde, moet u de lening aan Social Finance terugbetalen tot
maximaal de helft van de meerwaarde. Let op: er is een verschil tussen meerwaarde en fiscale overwaarde. De fiscale
overwaarde is het positieve verschil tussen de verkoopwaarde van uw woning en de resterende hypotheekschuld. De
fiscale overwaarde kan groter zijn dan het bedrag dat u overhoudt bij verkoop, omdat u naast de hypotheek bij de
geldverstrekker ook de lening bij Social Finance moet aflossen. De Belastingdienst gaat er van uit dat u de fiscale
overwaarde in zijn geheel investeert in een nieuwe koopwoning. Dit heet de bijleenregeling. Maar omdat u het bedrag
van de lening niet kunt investeren in een nieuwe koopwoning, zult u dit bedrag weer moeten bijlenen in de hypotheek
voor uw volgende woning. De rente over dit bedrag is dan niet aftrekbaar.
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voorwaarden heeft gesteld. Dit kunt u terugvinden
Uw woning verkopen

in de koopakte die u indertijd heeft ondertekend.

Bij een waardestijging van uw woning spreken
we van meerwaarde. Meerwaarde is het positieve
verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs.
Als er meerwaarde is dan betaalt u de voorschotten

Disclaimer

die u heeft ontvangen aan Social Finance terug.

Aan deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst is niet bedoeld als aanbod, advies of financiële dienst. Deze

U betaalt nóóit meer terug dan de helft van de

flyer kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Beslissend zijn steeds de voorwaarden welke van

meerwaarde. Als die helft niet voldoende is, dan

toepassing zijn op een specifieke overeenkomst. Social Finance N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud
van websites die niet door Social Finance N.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen, of voor de inhoud van sites
die verwijzen naar de websites van Social Finance N.V.

Vragen?
Heeft u vragen over het verkopen van uw woning met de Starters Renteregeling, het tussentijds aflossen,
het stopzetten van de Starters Renteregeling of over uw belastingaangifte? Kijk dan bij de veelgestelde
vragen op onze website www.startersrenteregeling.nl of neem contact op met uw hypotheekadviseur.

