Actievoorwaarden
rentevoordeel bij het
verduurzamen van de woning

●●Aanbieder van deze actie is BLG Wonen, onderdeel van de Volksbank N.V., statutair gevestigd in Utrecht aan de Croeselaan 1
(KvK: 16062338).
●●De actie is geldig van 14 januari 2019 t/m 28 februari 2019 (hierna: ‘de Actieperiode’).
●●U sluit via uw onafhankelijke hypotheekadviseur een hypotheek bij BLG Wonen af. U neemt dan automatisch deel aan deze
actie. Door deelname aan deze actie gaat u akkoord met deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn ook beschikbaar
via www.blgwonen.nl.
●●Als u binnen de actieperiode een bindende offerte aanvraagt voor een volledig nieuwe annuïtaire of lineaire hypotheek bij
BLG Wonen boven de 100% en maximaal 106% en de extra leenruimte volledig wordt besteed aan energiebesparende voorzieningen, stellen wij de rente gelijk aan de tariefgroep - <100%.
●●Om meer te mogen lenen dan de waarde van de woning moeten de energiebesparende maatregelen voldoen aan de eisen die
gesteld worden zoals omschreven in de Tijdelijke regeling hypothecaire krediet van de overheid. Het extra geleende bedrag
moet volledig worden besteed aan energiebesparende maatregelen.
●●Het rentevoordeel is verwerkt in de bindende offerte die u van BLG Wonen ontvangt.
●●Er wordt een bouwdepot op uw naam geopend. In het bouwdepot wordt het bedrag boven de waarde van uw woning dat is
bestemd voor energiebesparende voorzieningen gestort.
●●U moet dit bedrag aantoonbaar binnen 2 jaar besteden aan energiebesparende voorzieningen voor de eigen woning.
●●Als er na twee jaar of bij eerder beëindigen van de hypotheek nog geld op uw bouwdepot staat, dan lossen we dat bedrag af
op uw hypotheek.
●●Bent u al klant bij BLG Wonen en verlengt u de rente tijdens de Actieperiode, dan kunt u ook gebruik maken van deze actie.
●●Het rentevoordeel geldt niet voor annuïtaire en lineaire hypotheken bij BLG Wonen met Nationale Hypotheek Garantie en
annuïtaire en lineaire hypotheken bij BLG Wonen met een rentevastperiode van 1 jaar.
●●U kunt erop vertrouwen dat uw persoonsgegevens bij BLG Wonen in goede handen zijn. BLG Wonen vindt het belangrijk
dat het duidelijk is hoe zij met uw persoonsgegevens omgaat. Hoe we hier precies mee omgaan leest u in ons Privacy- &
Cookiereglement, deze vindt u op onze website www.blgwonen.nl.
●●BLG Wonen is niet aansprakelijk voor netwerk- en/of computerstoringen, waaronder storingen die ervoor zorgen dat de vereiste aanvragen van deelnemers niet tijdig binnen zijn of de hypotheekofferte niet op tijd geaccepteerd is.
●●BLG Wonen is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, voortvloeiend uit deelname aan de actie.
●●BLG wonen behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
●●Klachten over deze actie kunnen ingediend worden bij BLG Wonen. Hoe u dat doet leest u op onze website: www.blgwonen.nl.
●●Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
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