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U heeft een financiering en wenst hiervoor een
waste rente to betalen. Dit heeft als voordeef
dat ~ niet weer or~derhevig bent aan
rentefluctuatie~, E3ovendien weet u daarna
precies uvat uw r~ntei~sten voor een langere
~eriade zijn.

IJvv rentepositie kunt u fixeren doer een
traditioneie vastrentende iening op to nemera
of joist door een variabel rentende lening
middels een renterui! om to zetten naar een
waste rente. H.et voordeel van een renteruil is
dat daze separaat van de financiering wordt
gesloten. Dit: t~i~cit « r~erh~lve meer
fl~xib~tEte~t.
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Grafiek 1: Rente ontwikkeling
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Bij ~~n r~nterui! betaal~ u aan de bank een
waste rer~~~ en de bank betaalt aan u eery
vari~befe ~uribor rente,

Wij wijzen u erop dat wij in daze niet optreden als uw adviseur en/of bemiddelaar en dat dit voorstel derhalve
niet mag worden aangemerkt als een advies om de daarin omschreven trans~cties aan ke gaan. Alvorens u
besluit een of meer van de omschreven transacties met ons aan to gaan dient u zich zelfstandig een oordeel to
vormen over daze transacties alsmede over de daaraan verbonden risico's, Wij raden u aan om u zonodig
tercake to laten bijstaan door uw adviseurs.
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Aangezien de variabele euribor rente die ~
uit hoofde ~rar► de rer~terui! ontvangt gelijk
is aar~ de v~riabele r~nte die u betaalt uit
hoofd~ van uv+r financiering, korr~~n uvv
rent~last~n per saldo Weer op het vaste
bedrag dat ~ uit hoofde van de renteruil
betaaNta tluv rentel~sten zijn z~ gefixeerd
en z~a!!en r►iet meer vvijzigen, ongeacht de
bewegingen op de rent~rriarkt. In figuur 1
zijn towel de rentes'tromen uit hoofde van
d~ lening als die uit hoofde van de
r~r~~eruil v~i~ergeg~ver~.

Gr~~iefc 2: lJ~ rentetastera
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Wij wijzen u erop dat wij in deze niet optreden als uw adviseur en/of bemiddelaar en dat dit voorstel derhalve
niet mag worden aangemerkt als een advies om de daarin omschreven transacties aan to gaan. Alvorens u
besluit een of meer van de omschreven transacties met ons aan to gaa~ dient u zich zelfstandig een oordeel to
varmen over deze transacties alsmede over de daaraan verbonden risico's. Wij raden u aan om u zonodig
terzake to laten bi}staan door uw adviseurs.
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Rabobank

3-mnd euribor

i 3-mnd euribor+
5.00 %vast debiteurenopslag

~Lening

In het r~ntecontract is uw debitetarenopslag buiten beschouwing gelaten, ~ij yen
debit~urenopslag vas 0,75% (incl, gro~nkorting) betaaft u netto over het in de bijiage
geplaa'tste schema het tarief van'

Een ren~eruif is eery uiterst flexibef instrument en kan geheel Haar u~ ~rensen vvorden
ing~richt. ~~ ken ~r gekoz~n worden v~or sera arrder~ looptijd og een enders hoofdsom.
De renter~ail ken ~v~rigens op eik moment ~nrorden beeindigd. Op basis vin de den
geldende marktomstandigheden zal warden vastgesteld walk b~drag u hiervoor terug
krijgt of juist client t~ betal~~,

D~ in dit voorstei genoert~de tarieven zijr~ indicatietarie~ren van_':~_..~~~ ~ar~
deze ir~dicatieve tarieve~a kar~ ~a~ oak geen ~r~kQl recht v+rord~n ontleend. A{vorens u ~e~
tr~r~~acti~ ~anga~t, client u sera O~ereer~kor~st ~ir~ar~~i~l~ Derivafier~ of to sluiten, ~p het
morrs~nt dot et° vervvigens tus~~r~ ons overeen~t~rnming ~vordt ber~ikt raver het afs{uite~
~~~ ~e~ b~~~~l~~ ~r~~s~ct~~' ~~.~!~~~ ~~ :poor deze ~~tr~~f~nde tr~~~actie geldgn~~
tarieven op basis van de clan geldende orr~standigheden door ons word~n vastgesteld

Wij wijzen u stop dat wij in deze niet optreden als uw adviseur en/of bemiddefaar en clef dit voorstel derhalve
niet mag worden aangemerkt als een advies am de daarin omschreven transacties aan to gaan. Alvorens u
besluit een of meet van de omschreven transacties met ons aan to gaan client u zich zelfstandig een oordeel to
vormen over deze transacties a(smede over de daaraan verbonden risico's. Wij raden u aan om u zonodig
terzake to laten bijstaan door uw adviseur~.



1) Het beschreven instrument behoort tot de financiele derivaten, de zogenaamde off-balance sheet producten. Deze
morden separaat gesloten mast eerc oncterliggende (taekomstige) ~nanciering of belegging. Met behulp van deze off-
fialance sheet producten worden enkel renterisico's beheerst. Het afsluiten van een der•ivaat irrspliceert niet dat een
fznancier~ingsverzoek is gehonorzerd.

Wij wijzen u erop dat wij in deze niet optreden als uw adviseur en/oP bemiddelaar en dat dit voorstel derhalve
niet mag worden aangemerkt als een advies om de daarin omschreven transacties aan to gaano Alvorens u
besluit een of weer van de omschreuen transacties met ons aan to gain client u zich zelfstandi~ een oordeel to
vormen over deze transacties alsmede over de daaraan verbonden risico`s. Wij raden u aan om u zonodig
terzake to laten bijstaan door uw adviseurs.


