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Praktische gids: 
simulatie woonlening

Belangrijke opmerking:  

door deze simulatie uit te voeren in uw Homebanking-applicatie engageert u zich niet ten opzichte van 
AXA Bank. Het is gewoon een gepersonaliseerde simulatie voor een woonlening die u later, indien 

gewenst, kunt aanvragen in Mobile banking, Homebanking of bij uw bankagent.

1 Log aan in Homebanking en klik op Lenen  
in de linker-menubalk. U komt in het  
overzichtsscherm met al uw leningen  
en/of simulaties terecht.

2 Klik op Start een nieuwe simulatie. Hierna 
opent het scherm zich waar u het doel van uw 
woonlening kan selecteren.
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4 Kies een nog concreter doel. Wilt u een  
woning kopen, bouwen of verbouwen,  
of een combinatie?  In dit voorbeeld  
kiezen we Kopen.

5 Zodra het doel van uw lening is 
gekozen, dient u enkele vragen in 
te vullen. Houd uw loongegevens 
bij de hand, zo geraakt u sneller 
door de simulatie. Klik op Ga verder 
om de vragenlijst in te vullen.

3 Kies het doel van uw woon- 
lening. In dit voorbeeld kiezen 
we Woning. Daarna opent het 
volgende scherm zich.    
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7 Beantwoord nu een aantal vragen over uw financiële 
mogelijkheden.

Tip: klik op de tooltip voor 
meer info.

6 Duid hier aan wat voor soort woning u wenst 
aan te kopen. In dit voorbeeld kiezen we Huis / 
appartement. Klik vervolgens op Ga verder.

U kunt steeds klikken op de 
blauwe knop boven rechts om 
onmiddellijk een afspraak te 
boeken met uw AXA Bank-
agent.

Tip : Onderaan het scherm vindt u steeds de vraag Waarom 
willen we dit weten. Klik erop als u wilt weten waarom we 
deze informatie nodig hebben. 
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8 Hierna krijgt u een overzicht van het financieel plan van uw project.  
Links in de tabel kunt u alle kosten raadplegen.  
Rechts vindt u de financiering van het project terug. Klik op Bekijk de kosten in detail om een detailoverzicht van 
alle kosten te zien.

9 Nu gaan we de inkomsten en uitgaven van de 
ontlener(s) na. Duid aan of u de lening alleen dan 
wel met een partner wilt aangaan. 

10 Vul de vragenlijst verder in voor u (en uw partner 
indien van toepassing). 



5 / 7

11 Vul al uw inkomsten in. 12 Als u al lopende leningen bij AXA Bank hebt, wordt deze 
informatie automatisch ingevuld.  
Duid wel nog aan of u kredieten bij andere banken hebt 
lopen. Vink in dat geval de optie Ja aan en vul de details 
van het (de) krediet(en) bij andere banken in.

 

13 U ziet nu het resultaat van uw simulatie. Hier kan 
u een overzicht zien van de gegevens van uw 
simulatie. In de linkerzijde van het scherm vindt 
u detailinformatie betreffende uw maandelijkse 
aflossing, tarief, rentevoorwaarden, enz. 

Via de groene knop Bewaar deze simulatie kunt u uw 
simulatie opslaan en later herbekijken. 

U vindt alle opgeslagen simulaties terug in het 
overzichtsscherm in het menu Lenen.
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14 Via de knop Gegevens aanpassen kunt u enkele parameters van de simulatie (bijvoorbeeld looptijd of formule 
rentevoet) wijzigen. 

 Klik daarna op de groene knop Herbereken om de simulatie te herberekenen. 
. 

15 Via de groene knop Krediet aanvragen kunt u tot de 
effectieve aanvraag van het krediet overgaan. 

Wilt u een nieuwe simulatie maken voor hetzelfde project, 
klik dan op de groene link Maak een nieuwe simulatie voor 
hetzelfde project.
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Ontdek het comfort van digitaal bankieren.
Vraag vandaag nog hulp in uw AXA Bankkantoor.

Benieuwd wat u nog allemaal zelf kunt?
Surf naar axabank.be/ik-bankier-zelf

facebook.com/AXABankBelgie twitter.com/AXABankBE

Let op, geld lenen kost ook geld.
De woonlening is een hypothecair krediet met een onroerende bestemming.


