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Annuïteiten en Lineaire Hypotheken vergelijkbaar 

MoneyView introduceert nieuwe vergelijkingsmodule in AeQuote Online  
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Met deze nieuwe vergelijkingsmodule kunnen de netto maandlasten van meer dan 60 hypotheken 

worden vergeleken, waarbij rekening wordt gehouden met de meest actuele rentestanden en 

verschillende leningdelen met verschillende rentes worden doorgerekend. Voor de berekening van de 

overlijdensrisicopremie die óók in de berekende netto maandlasten zitten, zijn er verschillende opties: de 

adviseur kan kiezen voor de verzekering met de laagste premie of voor het product van een door hem zelf 

aan te wijzen aanbieder.  

Deze nieuwe module maakt deel uit van de AeQuote productlijn van MoneyView en is net als alle andere 

AeQuote modules gekoppeld aan MoneyView Advisa. Met MoneyView Advisa kan de adviseur op basis 

van productvoorwaarden en kenmerken bepalen welk hypotheekproduct het beste aansluit bij de wensen 

en behoeften van de klant waarna hij met de AeQuote-module kan vergelijken wat de klant moet gaan 

betalen, zodat er een afgewogen oordeel over de prijs én kwaliteit van de verschillende hypotheken 

geveld kan worden. 

Met de verschillende AeQuote modules kunnen adviseurs voor hun klanten premies berekenen en 

vergelijken van ondermeer overlijdensrisicoverzekeringen, (bank-)spaarhypotheken, 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, garantieverzekeringen en woonlastenverzekeringen. 

 

De nieuwe module Lineaire en Annuiteitenhypotheken kent één eenvoudig invoerscherm 
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In het resultatenscherm wordt een ranking gepresenteerd op basis van totale netto inleg 

 

 

Over MoneyView  

MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op 

dagelijkse basis de productontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, 

schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met producten als de 

ProductManager, Advisa Online en AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor 

banken, verzekeraars en adviseurs.  

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

MoneyView     Tel. 020 - 626 85 85 

De heer P. van Kleef     E-mail: p.vankleef@moneyview.nl 

 


