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Waarom wordt Woonfonds  
Centraal Beheer? 

Zo besparen we op kosten en houden we onze 

producten in de toekomst betaalbaarder. Omdat uw 

hypotheek binnen Achmea blijft, heeft u weinig last  

van de overgang. Centraal Beheer is net als  

Woonfonds een hypotheekmerk van Achmea. 

Wie is Centraal Beheer?

In de periode tot de verhuizing laten we u steeds 

meer kennis maken met Centraal Beheer als 

hypotheekverstrekker. Centraal Beheer is 1 van de 

grootste verzekeraars in Nederland. ‘Even Apeldoorn 

bellen’ is inmiddels echt een begrip. Al ruim 110 jaar 

helpt Centraal Beheer haar klanten met passende 

oplossingen en diensten. Zij is net als Woonfonds 

onderdeel van Achmea en helpt honderdduizenden 

klanten met verzekeringen, hypotheken, 

spaarrekeningen en andere bankproducten. 

Wanneer wordt Woonfonds  
Centraal Beheer?

De precieze overgangsdatum van uw hypotheek 

naar Centraal Beheer is nog niet bekend. Daarover 

informeren we u later. Belangrijk om te weten is dat  

er tot de verhuizing in 2024 niets wijzigt. We laten u  

al wel kennismaken met een aantal diensten die 

Centraal Beheer aanbiedt.

Waarom informeren jullie  
klanten nu al?

Om alles soepel te laten verlopen, starten we op tijd 

met alle voorbereidingen. We zijn graag transparant 

over de plannen die we met uw hypotheek 

hebben. En laten we u alvast kennismaken met 

Centraal Beheer als hypotheekverstrekker. Uw 

hypotheekgegevens zijn bijvoorbeeld nu al te zien 

in het klantportaal Mijn Centraal Beheer. Dat doen 

we zodat u de Hypotheekcheck kunt doen. Hiermee 

checkt u of u de hypotheek kunt blijven betalen tot 

het einde van de looptijd. Ook als uw rentevast-

periode afloopt of als u met pensioen gaat, is de 

Hypotheekcheck een handig hulpmiddel.

Vraag & Antwoord
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https://www.centraalbeheer.nl/account
https://www.woonfonds.nl/klantenservice/hypotheekcheck


Wat verandert er voor mij? 

Uw hypotheek gaat in 2024 over naar Centraal 

Beheer. U bent vanaf dan klant bij Centraal 

Beheer. Er verandert niets aan uw hypotheek, 

de voorwaarden en de rente. Dit kan omdat 

uw hypotheek binnen Achmea blijft. Net als de 

medewerkers van Woonfonds. Vanaf nu kunt 

u steeds meer gebruikmaken van de diensten 

van Centraal Beheer. U ziet bijvoorbeeld uw 

hypotheekgegevens nu al terug in Mijn Centraal 

Beheer. Hier kunt u de Hypotheekcheck doen. 

Hiermee checkt u of u de hypotheek kunt blijven 

betalen tot het einde van de looptijd. Ook als uw 

rentevast-periode afloopt of als u met pensioen 

gaat, is de Hypotheekcheck een handig hulpmiddel. 

We informeren u steeds meer over de voordelen die 

Centraal Beheer voor u als klant biedt. 

Verandert er iets in de  
maandelijkse automatische  
afschrijving? 

Er verandert niets in de maandelijkse betaling van  

uw hypotheek. Dus u hoeft niets te doen.

Mag ik mijn hypotheek nu  
zonder kosten aflossen of  
oversluiten? 

Deze verhuizing geeft geen mogelijkheid om 

tussentijds naar een andere hypotheekverstrekker 

te gaan. Als u tussentijds uw hypotheek helemaal 

wilt aflossen, betaalt u meestal een vergoeding. 

Soms zijn er wel mogelijkheden om de hypotheek 

af te lossen zonder een vergoeding te betalen. 

Bijvoorbeeld aan het einde van de rentevast-periode 

van uw hypotheek. Op onze website geven wij graag 

meer informatie over het aflossen van de hypotheek. 

Welke voordelen biedt de  
verhuizing mij als klant?  

Centraal Beheer gaat met haar dienstverlening 

nóg een stapje verder dan u gewend bent van 

Woonfonds. Misschien kent u de dienst Duurzaam 

Woongemak al? Met deze dienst helpt Centraal 

Beheer om uw huis te verduurzamen. Ook kunt u 

als Woonfonds-klant nu alvast gebruikmaken van 

de online Hypotheekcheck in Mijn Centraal Beheer. 

Hiermee checkt u of u de hypotheek kunt blijven 

betalen tot het einde van de looptijd. Ook als uw 

rentevast-periode afloopt of als u met pensioen 

gaat, is de Hypotheekcheck een handig hulpmiddel. 

Blijf ik dezelfde hypotheekadviseur 
houden?

Ja, u houdt dezelfde hypotheekadviseur. Ook de 

medewerkers van onze Klantenservice blijven u te 

woord staan met informatie over uw hypotheek. 

Blijven mijn voorwaarden gelijk?

Alle afspraken die u met Woonfonds heeft gemaakt, 

blijven ongewijzigd. Er verandert dus niets aan uw 

hypotheek, de voorwaarden en de rente. Dit kan 

omdat uw hypotheek binnen Achmea blijft.  

Kan ik nu al naar  
Centraal Beheer overgaan?

Nee, wij regelen de overgang voor u in 2024. U kunt 

al wel gebruikmaken van de diensten die Centraal 

Beheer aanbiedt zoals Duurzaam Woongemak of de 

online Hypotheekcheck.   
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https://www.woonfonds.nl/klantenservice/hypotheekcheck
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https://www.woonfonds.nl/klantenservice/hypotheek-aflossen


Kan ik nu al een verhoging van 
mijn Woonfonds Hypotheek bij 
Centraal Beheer regelen?

Nee, verhogingen van uw hypotheek regelt u tot de 

verhuizing gewoon bij Woonfonds via uw adviseur. 

Nadat uw hypotheek over is gegaan naar Centraal 

Beheer, vraagt u via uw adviseur een verhoging aan 

binnen uw eigen productvoorwaarden.

Wat als ik niet mee wil naar  
Centraal Beheer? 

Dat vinden we natuurlijk heel vervelend. We laten 

u tot de verhuizing al kennismaken met Centraal 

Beheer en hopen dat u zich hier ook thuis gaat 

voelen. U kunt er voor kiezen om uw hypotheek 

af te lossen of over te sluiten naar een andere 

hypotheekverstrekker. U betaalt dan meestal een 

vergoeding. Soms zijn er wel mogelijkheden om 

de hypotheek af te lossen zonder een vergoeding 

te betalen. Bijvoorbeeld aan het einde van de 

rentevast-periode van uw hypotheek. Op onze 

website geven wij graag meer informatie over het 

aflossen van de hypotheek.
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Ik zie mijn hypotheekgegevens en 
de Hypotheekcheck niet in de app 
van Centraal Beheer? Klopt dat

Dat heeft u goed gezien. Uw hypotheekgegevens 

staan nu nog niet in de app van Centraal Beheer. Als 

Woonfonds-klant ziet u deze gegevens wel in de 

klantomgeving op de website van Centraal Beheer. 

En hier doet u ook de Hypotheekcheck. Als u straks 

in 2024 klant van Centraal Beheer bent, kunt u wel 

gebruikmaken van de app van Centraal Beheer.



Over uw online gegevens bij Woonfonds en Centraal Beheer

Wat gebeurt er met het  
Woonfonds-klantportaal  
(Mijn Leninginzicht)?

Mijn Leninginzicht blijft tot de verhuizing bestaan. 

Wilt u iets veranderen aan uw hypotheek? Dan  

regelt u dat via Mijn Leninginzicht. Na de verhuizing 

regelt u alles via Mijn Centraal Beheer.

Wat kan ik als Woonfonds- 
klant in Mijn Centraal Beheer? 

In Mijn Centraal Beheer ziet u uw hypotheek-

gegevens maar hier kunt u nog niets wijzigen. Uw 

gegevens staan in Mijn Centraal Beheer omdat 

u hier de Hypotheekcheck kunt doen. Hiermee 

checkt u of u de hypotheek kunt blijven betalen tot 

het einde van de looptijd. Ook als uw rentevast-

periode afloopt of als u met pensioen gaat, is de 

Hypotheekcheck een handig hulpmiddel.

Wat is de online Hypotheekcheck?

Met de Hypotheekcheck checkt u de betaalbaarheid 

van uw hypotheek, nu en in de toekomst. Met de 

Hypotheekcheck ziet u binnen 10 minuten hoe u er 

de komende jaren voor staat. Heeft u de aflossing 

goed geregeld? Kunt u uw hypotheek blijven betalen 

als u met pensioen gaat? Goed om te weten! U ziet 

meteen wat u kunt doen om de betaalbaarheid te 

verbeteren. Online én in een rapport.

Waar vind ik de online 
Hypotheekcheck in Mijn Centraal 
Beheer?

Als u heeft ingelogd gaat u via ‘Mijn Producten’  

en ‘Hypotheken’ naar ‘Hypotheekcheck’ doen.

Ik heb de Hypotheekcheck gedaan.  
Waar vind ik het rapport? 

U vindt het rapport bij ‘Mijn Documenten’. Het  

duurt even voordat het zichtbaar is.

Wat als ik al klant ben  
bij Centraal Beheer?

Als u al een product bij Centraal Beheer heeft, blijft u 

uw zaken eenvoudig online regelen in Mijn Centraal 

Beheer. Nieuw is dat u hier nu ook uw Woonfonds-

hypotheekgegevens kunt inzien. En u kunt de online 

Hypotheekcheck doen. Hiermee checkt u of u de 

hypotheek kunt blijven betalen tot het einde van de 

looptijd. Ook als uw rentevast-periode afloopt of als 

u met pensioen gaat, is de Hypotheekcheck  

een handig hulpmiddel.

Hoe kan ik inloggen in  
Mijn Centraal Beheer?

Bent u nog geen klant bij Centraal Beheer? Of bent 

u wel klant maar heeft u nog geen account voor 

Mijn Centraal Beheer? Maak uw persoonlijk account 

aan via centraalbeheer.nl/account/aanmaken. 

U heeft hiervoor een klantnummer van Centraal 

Beheer nodig. Dit nummer vindt u terug in de brief 

die wij u in december 2022 stuurden.

Ik ben mijn klantnummer voor  
Centraal Beheer kwijt. Wat nu?

Het klantnummer staat in de brief die wij u in 

december 2022 stuurden. Heeft u de brief niet 

meer? De medewerkers van onze Klantenservice 

helpen u graag verder. U bereikt onze medewerkers 

via 013 461 20 10. Dat kan van maandag t/m vrijdag 

van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 

9.00 tot 16.30 uur.
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https://woonfonds.mijnleninginzicht.nl
https://www.centraalbeheer.nl/account/aanmaken


Woonfonds Hypotheken is een handelsnaam van Achmea bank NV, 

statutair gevestigd te Den Haag, KvK nr. 27154399. Achmea Bank heeft een 

bankvergunning van De Nederlandse Bank en is opgenomen in het register 

van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011
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Mag Centraal Beheer zonder mijn 
toestemming mijn Woonfonds-
hypotheekgegevens zichtbaar 
maken in Mijn Centraal Beheer?

Uw gegevens zijn in veilige en vertrouwde handen. 

Centraal Beheer is net als Woonfonds onderdeel van 

Achmea. De administratie en klantenservice gebeurt 

vanuit dezelfde plek. Hier verandert niets aan. We 

houden uw gegevens binnen Achmea ook met deze 

verhuizing naar Centraal Beheer. 

Ik heb problemen met  
Mijn Centraal Beheer

De medewerkers van onze Klantenservice helpen  

u graag verder. U bereikt onze medewerkers via  

013 461 20 10. Dat kan van maandag t/m vrijdag  

van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van  

9.00 tot 16.30 uur.


