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Woonlastenverzekering

Oude 
raad is 
duur
Een woonlasten  ver-

verzekering is in het 

provisielose tijdperk 

tot 60% goedkoper

dan voorheen. Het

kan lonen een oude  

polis in te ruilen 

voor een nieuwe.

olf en Ariane kopen in augustus 2009 een 
huis. De Hypotheker wijst het stel erop 
dat ze een woonlastenverzekering kun-

nen afsluiten die zorgt dat de hypotheek kan 
worden betaald als een van de twee arbeidson-
geschikt wordt. De premie voor tien jaar voor-
uitbetalen is zo’n 40% goedkoper dan een maan-
delijkse premie. Bovendien kan dit hele bedrag 
worden meegefi nancierd. Kosten: €2088 per 
persoon. Hiervoor krijgen zij een dekking van 
€400 per maand. 

Na drie jaar en vier maanden loopt de rela-
tie op de klippen en moet het huis worden ver-
kocht. Omdat er daarna geen hypotheek meer 
zal zijn, wil Ariane de Woongarantverzekering 
van Cardiff stopzetten per 1 januari 2013. Maar 

dat kan niet volgens De Hypotheker. Het is een 
woonlastenverzekering en die geldt ook voor 
huur. Daar is Ariane het niet mee eens. In de 
productfolder wordt uitsluitend gefocust op 
hypotheekbescherming. Maar in de kleine let-
ters staat inderdaad dat naast hypotheek huur 
onder de dekking valt. Volgens De Hypotheker 
is de eerste opzegmogelijkheid vijf jaar na aan-
vang, dus vanaf augustus 2014. 

Bij nadere bestudering van de voorwaar-
den vindt Ariane een opzeggrond die de advi-
seur vergat te melden: ze woont in bij haar 
nieuwe vriend en betaalt daar geen huur. Ze 
heeft dus geen woonlasten. Gewezen op die 
bepaling gaat Cardiff  overstag en zegt de polis 
op. Het levert Ariane een schamele restitutie 
van €675 op. Dat is hoofdzakelijk te wijten aan 
de toepassing van de voor de klant zeer ongun-

stige ‘78-formule’. Bovendien is het door het 
gepingpong tussen verzekeraar en tussenper-
soon inmiddels augustus en kan Ariane fl uiten 
naar een teruggave over de eerste acht maan-
den van haar woonlastenvrije 2013.

NIEUWE TIJDEN
De polis van Ariane komt uit de tijd dat van de 
inleg zo’n 40% aan provisie naar de tussenper-
soon ging. Provisie rekenen mag nu niet meer 

bij nieuwe polissen. Zou ze vandaag de dag bij 
Cardiff (inmiddels onderdeel van BNP Paribas 
Fortis) een vergelijkbaar bedrag verzekeren, 
dan zou haar dat bijna €1200 aan premie sche-
len. Ook opzeggen is tegenwoordig voordeliger, 
omdat Cardiff de 78-formule heeft vervangen 
door een lineaire berekening. Deze had Ariane 
ruim €1300 restitutie opgeleverd. De uitkering 
moet ze overigens wel bij haar inkomen in de 
aangifte optellen omdat ze bij het afsluiten 
belastingvoordeel heeft genoten.

Omdat de premies van de nieuwe woon-
lastenverzekeringen leeftijdsafhankelijk zijn 
geworden, doen met name jonge mensen er 
goed aan hun adviseur om een herberekening 
te vragen. Het is soms voordeliger de lopende 
polis op te zeggen en over te stappen op de 
moderne variant, eventueel bij een andere 

aanbieder. Het opzeggen van een 
woonlastenverzekering met een 
maandpremie is tegenwoordig 
betrekkelijk eenvoudig. Bij een koop-
som zit je in principe aan de afge-
sproken termijn vast.  

Een herberekening van de pre-
mie zou de adviseur ‘gratis’ moeten maken, 
maar wie overstapt, valt onder de nieuwe regels 
en moet rekening houden met €200 tot €500 
advieskosten en een serviceabonnement. Zelf 
afsluiten (execution only) kan ook, maar voor-
alsnog alleen bij Cardiff. Je hebt dan geen 
advieskosten en bent zelf verantwoordelijk voor 
de gemaakte keuzes. In goede en slechte tijden. 
Bekijk het dossier ‘woonlastenverzekering’ op 
www.consumentenbond.nl
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