
  WOONKREDIET

Ook voor jouw woonkrediet  
hebben wij alles in huis!
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 WOONKREDIET

Waarvoor kan je lenen bij  
DVV verzekeringen? 

 

Je kan bij ons terecht voor 
een krediet om:

• een huis of appartement te kopen of te 
bouwen

• een bouwgrond te kopen
• je woning te verbouwen, te renoveren  

of uit te breiden
• je woonkrediet te herfinancieren



1  Aanspreekpunt voor al je vragen

Je droomwoning gezien of bouwplannen? DVV verzekeringen heeft alles in huis voor je 
woonkrediet en je verzekeringen. 

2    Een woonkrediet dat bij jou past

Je bouwt of koopt natuurlijk niet elke week een woning. Logisch dat je niet weet of je een 
vaste of variabele rentevoet moet kiezen en wat de ideale looptijd is. Gelukkig krijg je in 
je kantoor alle informatie die je nodig hebt.

3    Verzekeringen die aansluiten bij je krediet

Voor een brandverzekering of schuldsaldoverzekering zit je natuurlijk goed bij ons. 
Maar ook voor bijvoorbeeld een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s en een verzekering 
Lichamelijke Ongevallen bij Tijdelijke Werken kunnen we helpen. Vraag er naar in jouw 
kantoor.

4    Een korting voor energiezuinige woningen

Is de EPC-score van de woning die je koopt gelijk aan of lager dan 150 (kWh/m²/jaar)?  
Dan ontvang je een extra korting op je woonkrediet (1).

5    Je werf gratis verzekerd

Je hebt bij ons al een woningverzekering? Dan is je woning in aanbouw 6 maanden 
gratis verzekerd. Mooi meegenomen, toch?

6  Je staat er nooit alleen voor

We begeleiden je tot jouw project gerealiseerd is… en nog lang daarna! Je gezinssituatie 
verandert? Geen nood, je verzekeringen worden aangepast. Je hebt schade? Wij volgen 
je dossier op zodat je altijd weet waar je staat.

6  goede redenen om je woonkrediet  
bij DVV verzekeringen te nemen



 
(1) Hypothecair krediet, onderworpen aan Boek VII (titel 4, hoofdstuk 2) van het Wetboek Economisch Recht. Onder voorbehoud van aanvaarding van je dossier. Voorwaarden 

voor de korting: de EPC-score moet, op het ogenblik dat je jouw kredietaanvraag indient, lager dan of gelijk aan 150 zijn en moet bewezen worden aan de hand van een 
energieprestatiecertificaat. De woning moet in België gelegen zijn en de korting moet worden aangevraagd vóór de ondertekening van je kredietaanvraag. De korting geldt niet 
voor nieuwbouwwoningen (bouw van een woning, aankoop op plan, aankoop onder btw-stelsel), overbruggingskredieten of kredieten zonder hypothecaire waarborg. 

Vraag vrijblijvend een offerte en bekijk de voorwaarden van de verzekeringspolissen (eigen risico, gedekte goederen, dekkingen, de eventuele limieten enz.) in je kantoor of op 
www.dvv.be. De producten vallen onder het Belgisch recht en hebben een looptijd die stilzwijgend kan worden verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang 
op de commerciële brochures. De financiële infofiche levensverzekering is beschikbaar op onze site www.dvv.be of bij je consulent. 
Wij streven er elke dag naar om je de beste service te bieden en de verwachtingen van onze klanten liggen ons bijzonder nauw aan het hart. Laat het ons dus zeker weten als je niet 
helemaal tevreden bent. Heb je een klacht, contacteer dan best eerst je DVV-consulent of je relatiebeheerder. Anders kan je ook contact opnemen met de dossierbeheerder. Ze 
zullen de tijd nemen om naar jou te luisteren en om samen met jou een oplossing te vinden. Indien geen oplossing gevonden wordt of het voor jou niet makkelijk is om je klacht te 
melden bij je contactpersoon, dan kan je rechtstreeks terecht bij de Klachtendienst van DVV verzekeringen, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, of per mail naar klachten@dvv.be.  
Ben je niet tevreden met de oplossing? Dan kan je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel (info@ombudsman-insurance.
be/nl). Meer info op ombudsman-insurance.be. Je behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure te starten bij de bevoegde Belgische rechtbanken.  
DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV, Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0037 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 – Karel Rogierplein 11,  
1210 Brussel - S328/3040 - NL 11/2022

 Zit je met een vraag?

 We zijn er voor jou. Ga naar een DVV-kantoor voor je vragen over je woonkrediet of over 
de verzekeringen voor jouw woonproject.

GOED OM WETEN 

• Naar keuze kan je de premie maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks betalen.

• Je kan het afgeloste of vervroegd terugbetaalde kapitaal opnieuw gebruiken voor een nieuw woonkrediet. 
Zo’n wederopname is bijvoorbeeld interessant als je wilt renoveren. Mooi meegenomen: je betaalt dan geen 
notaris- of hypotheekkosten.

• De schuldsaldoverzekering en de woningverzekering zijn contractueel verplicht als je bij DVV verzekeringen 
een woonkrediet neemt. Niet gedekt door de schuldsaldoverzekering zijn onder meer overlijden door 
alcoholintoxicatie, deltavliegen, zweefvliegen, valschermspringen of ballonvaren.

• De maximale looptijd van een woonkrediet bedraagt 25 jaar. 

• Meer informatie vind je in de prospectus hypothecaire kredietopeningen. Vraag ernaar bij je DVV-kantoor.


