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AKTIE Notarissen staat voor correcte dienstverlening, waarbij úw aktie wordt beloond met een lage prijs.  

Zekerheid zonder franje! 
 

AKTIE Notarissen Midden-Brabant wordt gedreven in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 
69876177 en is verbonden met Daamen de Kort van Tuijl Notarissen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffend geval door de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en de griffies van de rechtbanken. De 
gegevens met betrekking tot de aan het samenwerkingsverband "AKTIE Notarissen" deelnemende notarissen zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 

BTW nummer: 8580.48.243.B.01 
Kwaliteitsrekening AKTIE Notarissen Midden-Brabant: NL22 RABO 0324 9500 47. 

 
 

NEGATIEVE RENTE BIJ EEN HYPOTHEEK 
 
 
 
 
Door de lage rentestand rekenen banken een "negatieve rente". Dit betekent dat er geld 
betaald moet worden om gelden op onze derdengeldenrekening te hebben staan.  
Als notariskantoor berekenen wij de negatieve rente die de bank bij ons in rekening brengt 
over de tegoeden van derden (forfaitair) door aan cliënten, conform onze algemene 
voorwaarden. 
 
 
Wij hanteren hierbij de volgende methodiek: 
 
Bij een hypotheeksom:  
 
- tot €.250.000,- zullen wij aan cliënt een bedrag doorbelasten ter grootte van €.16,- 

exclusief omzetbelasting (€.19,36 inclusief omzetbelasting); 
- gelegen tussen €.250.000,- en €.500.000,- zullen wij aan cliënt een bedrag doorbelasten 

ter grootte van €.30,- exclusief omzetbelasting (€.36,30 inclusief omzetbelasting); 
- gelegen tussen €.500.000,- en €.750.000,- zullen wij aan cliënt een bedrag doorbelasten 

ter grootte van €.52,- exclusief omzetbelasting (€.62,92 inclusief omzetbelasting); 
- gelegen tussen €.750.000,- en €.1.000.000,- zullen wij aan cliënt een bedrag 

doorbelasten ter grootte van €.68,- exclusief omzetbelasting (€.82,28 inclusief 
omzetbelasting); 

- gelegen boven €.1.000.000,- zullen wij aan cliënt een bedrag doorbelasten ter grootte van 
€.82,- exclusief omzetbelasting (€.99,22 inclusief omzetbelasting) te vermeerderen met 
de daadwerkelijk te betalen negatieve rente (over de daadwerkelijk te betalen negatieve 
rente wordt een korting van tien procent toegepast). 

 
 


