
Acceptatieoverzicht 2017 Q4
In dit overzicht hebben wij onze acceptatieregels voor de meestvoorkomende situaties op  
een rij gezet. Hebt u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met ons Leningteam via  
telefoonnummer 020-594 5030. U kunt ook een e-mail sturen naar leningteam@deltalloyd.nl.  

Aanvrager(s)

Minimale leeftijd 18 jaar.

Maximale leeftijd Er is geen maximale leeftijd voor de lening. Bij een aflosvorm of overlijdensrisicoverzekering kan dit wel zo zijn.

Nationaliteit Alle aanvragers moeten Nederlands ingezetene zijn en de Nederlandse nationaliteit hebben. Of de nationa-
liteit van een andere lidstaat van de Europese Unie of over de nationaliteit van Zwitserland, IJsland, Noor-
wegen of Liechtenstein. Iemand die voor een periode van minimaal één jaar of langer in Nederland woont, 
is een ingezetene. Alle ingezetenen zijn ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP) in hun woon-
plaats en hebben een burgerservicenummer (BSN-nummer). Bij andere nationaliteiten dan de nationalitei-
ten die hierboven staan, moeten de aanvragers ook een EU- verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen 
(type V) of verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II) hebben. In sommige gevallen is ook een 
tewerkstellingsvergunning vereist. Op dit moment geldt dat voor Kroatië. Daarnaast moet de aanvrager ter 
identificatie een tegenrekening bij een in Nederland gevestigde bank hebben. Na identificatie mag de 
tegenrekening ook een rekening in een ander SEPA-land zijn. 

Verblijfsvergunning Delta Lloyd accepteert geen verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd

Expats                                                                                                             Voor expats verstrekken wij maximaal 90% van de marktwaarde met een maximum van € 600.000, -.  
Het inkomen wordt op dezelfde manier beoordeeld als overige werknemers in loondienst. 

BKR-coderingen Bij een lening met NHG accepteren wij een A of A1 met een herstelcode. Bij een afgeloste lening alleen
als deze lening een RK, AK, RN, RH, OA of VK is.
Van de registratie in de NHG-normen 1.13.6 wordt door Delta Lloyd alleen geaccepteerd: Een HY2 die
het gevolg is van het kwijtschelden van een restschuld door NHG. Dit zijn  klanten die nooit een betalings-
achterstand hebben gehad, maar die hun woning met verlies hebben moeten verkopen. De klant heeft van 
NHG een ‘Besluit inzake kwijtscheldingsregeling NHG’ ontvangen.

Vraagt de klant een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan? En heeft hij een
codering bij het BKR? Dan kan de aanvraag worden voorgelegd.

Inkomen

Toetsinkomen Het inkomen wordt getoetst volgens de financieringslasttabellen  van de Tijdelijke Regeling Hypothecair 
Krediet en NHG. Als beide aanvragers inkomen hebben, willen wij voor beide aanvragers de benodigde 
documenten ontvangen.

Inkomen en valuta Het inkomen moet in euro’s worden uitgekeerd.

Inkomensbestanddelen - brutoloon of salaris
- maximale werkweek van 46 uur 
- vakantietoeslag of de waarde van de vakantiebonnen
- vaste dertiende maand 
- onvoorwaardelijke eindejaarsuitkering/dertiende maand 
 - bonus die in het arbeidscontract staat (niet afhankelijk van het bedrijfsresultaat)  
 -  structurele onregelmatigheidstoeslag of ploegentoeslag over de laatste twaalf maanden
- structurele provisie over de laatste twaalf maanden 
- structureel overwerk over de laatste twaalf maanden 
-  partneralimentatie voor de afgesproken periode in de rechterlijke uitspraak of overeenkomst  

tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap
- pensioen, AOW- en/of VUT-uitkering 
-  lijfrente-uitkering tijdens de looptijd van de lijfrente. 
- VEB-toelagen

Vast dienstverband Ja.

Tijdelijk zonder intentie Ja, wij beoordelen de aanvrager in dit geval als flexwerker.

Tijdelijk met intentie Ja, wij beoordelen dit inkomen op dezelfde manier als vast inkomen.

Flexwerk Ja, wij rekenen met een gemiddelde van de afgelopen drie kalenderjaren tot maximaal het jaarinkomen  
van het laatste kalenderjaar.

 



Perspectiefverklaring Ja, wij beoordelen dit inkomen op dezelfde manier als vast inkomen.

Werkgeversverklaring De werkgeversverklaring mag op de datum van de bindende offerte niet ouder zijn dan 3 maanden.
Wij accepteren het nieuwe format werkgeversverklaring van NHG, maar alleen met een bedrijfsstempel.

Uitzendkracht Uitzendkrachten in fase A en uitzendkrachten in fase B met een contract voor bepaalde tijd zonder intentie-
verklaring beoordelen we als flexwerkers. Uitzendkrachten in fase B met een contract voor bepaalde tijd 
mét intentieverklaring en uitzendkrachten in fase C met een contract voor onbepaalde tijd worden beoor-
deeld als klanten met een vast inkomen. Dit inkomen kan volledig worden meegenomen in de toetsing.  Het 
uitzendbureau moet gecertificeerd zijn en ingeschreven staan in het register van de Stichting Normering 
Arbeid (SNA) www.normeringarbeid.nl

Toekomstig inkomen Dit nemen wij alleen mee bij een vast dienstverband zonder proeftijd dat ingaat binnen 6 maanden na de 
datum op het renteaanbod.

Sociale uitkering Hiervoor volgen wij de normen van NHG. 

PGB (Persoons Gebonden Budget) Voor de ontvanger (plus familie) van het PBG is de uitkering onzeker. Daarom tellen wij het PGB niet mee  
bij het berekenen van de maximale lening. Werkt een onafhankelijke zorgverlener bij een PGB-ontvanger? 
Dan wordt deze persoon beoordeeld als zelfstandige. 

Kasbetaling Het contant ontvangen van salaris accepteren wij niet. Staat er kasbetaling op de loonstrook?  
Ook dan moet het salaris op de bankrekening worden bijgeschreven. 

Zelfstandige Voor zelfstandigen mag rekening worden gehouden met het toetsinkomen van drie kalenderjaren. Het 
toetsinkomen is de gemiddelde nettowinst van de afgelopen drie kalenderjaren tot maximaal de nettowinst 
in het laatste kalenderjaar. Aanvragen van ondernemers die twee jaar actief zijn als zelfstandige worden 
individueel beoordeeld. Bij iedere aanvraag voor een zelfstandig ondernemer stuurt u een ingevulde  
inkomensscan (met positieve uitkomst van de berekening) mee. Zonder dit formulier kunnen wij uw aan-
vraag helaas niet in behandeling nemen.

Pilot zelfstandige met NHG Zelfstandigen die pas een jaar voor zichzelf werken en daarvoor minimaal een jaar in loondienst hebben 
gewerkt, kunnen een hypotheek met NHG bij ons aanvragen. Hoe gaat dit in zijn werk?
-  Om het toetsinkomen te bepalen, vraagt u of de klant een inkomensverklaring op bij één van de accoun-

tantskantoren waarmee NHG afspraken heeft gemaakt.
-  U (of de klant) bent de opdrachtgever en betaalt het accountantskantoor maximaal € 250,- exclusief btw 

voor de inkomensverklaring.
-  U stuurt de inkomensverklaring van de accountant, samen met de stukken over het inkomen die de 

accountant hiervoor heeft gebruikt, naar ons toe.

Payroll Deze aanvrager beoordelen wij als zelfstandig ondernemer.

Inkomen uit verhuur Inkomen uit verhuur nemen wij niet mee.

Inkomen uit vermogen 3% van het vrij vermogen als het vermogen meer is dan € 20.000,-. Is het rentepercentage voor de hypo-
theek lager dan 3%? Dan rekenen we met maximaal de hypotheekrente voor het bepalen van het inkomen 
uit vermogen.

Alimentatie-verplichtingen (ex partner) Alimentatieverplichtingen aan de ex-partner trekken wij af van de toegestane financieringslast.

AOW/ANW Ja.

Pensioen/VUT Ja.

Aanleveren pensioengegevens (vanaf) Wij vragen pensioengegevens op vanaf tien jaar voor de pensioendatum. De klant mag een pdf van 
‘mijnpensioenoverzicht.nl’ aanleveren voor het aantonen van zijn pensioeninkomen. Dit overzicht mag 
maximaal 3 maanden oud zijn.

Explain n.v.t.

Toetsen

Toetsrente De AFM publiceert de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar. De AFM 
voert hiermee een nieuwe wettelijke regeling uit.

Toetsen bij verhuizen of oversluiten Voor opbouwproducten zoals een bankspaarrekening of beleggingsverzekering zijn er twee methoden om 
de toegestane maandlasten te berekenen. Delta Lloyd gebruikt de methode waarbij  gerekend wordt met 
de annuïteit van de hoofdsom over 30 jaar zonder de waarde van het opbouwproduct. 

Leningen zonder hypotheekrenteaftrek Heeft een klant voor (een deel van) de hypotheeklening geen recht op hypotheekrenteaftrek? Dan toetsen wij 
deze lening met de door het Nibud vastgestelde financieringslastpercentages voor hypothecair krediet waar-
van de rente niet fiscaal aftrekbaar is.
De lening moet verder voldoen aan de gebruikelijke wet- en regel geving zoals NHG, de Tijdelijke Regeling 
Hypothecair Krediet of de Gedragscode Hypothecaire Financieringen.

Mee te nemen lasten (AK, RK, VK, TC, RN en RH) 
openstaand in BKR

Ja, dit trekken wij af van de toegestane financieringslast met als minimum 2% van de BKR-inschrijving. Als de 
werkelijke lasten lager zijn, moet dit worden aangetoond.

Operational lease Heeft de klant een Operational Autolease (OA)? Dan moeten de lasten hiervan in mindering worden 
gebracht op de toegestane financieringslast. We berekenen de lasten door het bedrag dat geregistreerd 
staat bij het BKR te delen door het aantal termijnen van de lease.



Studiefinanciering Wij rekenen een studieschuld bij DUO mee voor 0,75% per maand. Bij aanvragers die (aantoonbaar) onder de 
nieuwe Wet Studievoorschot (per 1 januari 2015) vallen, rekenen wij met een betalingsverplichting van 0,45% 
van het oorspronkelijke leningbedrag. Is er sprake van een extra aflossing? Dan mag worden uitgegaan van dat 
lagere leningbedrag.

Gespreid betalen advies- en bemiddelingskosten Als de klant de advies- en bemiddelingskosten gespreid betaalt, dan brengen wij de lasten hiervan in min-
dering op de toegestane financieringslast. Wij berekenen de lasten door het bedrag aan advies- en bemid-
delingskosten te delen door het aantal termijnen.

Maximale lening De maximale leensom wordt berekend volgens de tabel van de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet en 
NHG. Het woonquotepercentage uit die tabel mag met maximaal 3 procent worden verhoogd als de aan-
vrager alleenstaand is en een toetsinkomen heeft dat hoger is dan € 20.000,- en lager is dan € 31.000,-. Het 
verhoogde woonquotepercentage mag nooit hoger zijn dan het percentage dat hoort bij een toetsinkomen 
van € 31.000,-.

2e inkomen meenemen Ja.

Woonquote bij twee inkomens Woonquote op basis van het hoogste inkomen + 60% van het tweede inkomen.

Aantonen eigen middelen De aanvragers moeten de eigen middelen aantonen als:
-  de lening die wordt aangevraagd lager is dan de totale financieringskosten van aankoop, oversluiten en 

verbouwen
- een krediet met eigen geld wordt terugbetaald
- er sprake is van dubbele woonlasten

Dubbele woonlasten bij doorstromers Klanten moeten aantonen dat ze de dubbele woonlasten uit eigen middelen voor een periode van minimaal 
12 maanden kunnen betalen. Dubbele woonlasten zijn de kosten voor de bestaande hypotheek, de nieuwe 
hypotheek en een eventuele overbruggingslening.

Onderpand

Eisen onderpand -  Het onderpand moet in Nederland liggen en eigendom zijn van de klant. Dit moet uiterlijk op de dag  
waarop de hypotheekakte passeert bij de notaris het geval zijn.

-  Het pand moet bestemd en geschikt zijn voor eigen bewoning, het hele jaar door.

Marktwaarde bestaande bouw voor DL  
en NHG aanvragen

De marktwaarde is de taxatiewaarde (voor of na verbouw). Dit geldt voor aanvragen met en zonder NHG. 

Marktwaarde nieuwbouw zonder NHG De marktwaarde is de koop-/aanneemsom plus meerwerk en bouwrente. Als een taxatie verplicht is, geldt 
de marktwaarde uit het taxatierapport. Bij de combinatie sloop/nieuwbouw geldt altijd de marktwaarde uit 
het taxatierapport.

Marktwaarde nieuwbouw met NHG Zie NHG definitie h2 (Algemene Voorwaarden voor borgtocht, Deel 1: definities). In afwijking op NHG,  
maximeren wij het financieren van renteverlies tijdens de bouw tot 4%.

Marktwaarde verbouw voor DL  
en NHG aanvragen

Dit rapport mag op de datum van de bindende offerte maximaal zes maanden oud zijn. Dit geldt voor 
aanvragen met en zonder NHG.

Minimale marktwaarde Niet van toepassing.

Geldigheid taxatie Het taxatierapport mag bij het uitbrengen van de bindende offerte maximaal zes maanden oud zijn.

Algemene eisen taxatierapport Het taxatierapport moet door een NHG erkend validatie-instituut gevalideerd zijn (www.stenv.nl) en vol-
doen aan de werkgebiedenregeling van de Stichting Taxaties en Validaties (STenV).

Taxatie nieuwbouw Een taxatie is nodig als:
- het meerwerk meer is dan 20% van de totale koop-/aanneemsom;
- de koop-/aanneemsom hoger is dan € 500.000,-; 
- er sprake is van zelfbouw die is uitbesteed aan een aannemer;
- er sprake is van de combinatie sloop/nieuwbouw.

Afbouwgarantie De aannemer moet een afbouwgarantie afgeven. Deze moet zijn goedgekeurd door de Stichting  
Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Dit is niet verplicht als de verkoper een woningcorporatie is en  
als er een extra voorwaarde over een afbouwgarantie in de koop-/aanneemovereenkomst staat.

Waarborgcertificaat Verplicht. Alleen een instelling met het keurmerk van de Stichting Garantie Woning kan dit certificaat  
afgeven. U vindt deze keurmerkhouders op www.garantiewoning.nl.

Zelfbouw Zelfbouw is toegestaan als de bouw wordt uitgevoerd door een erkend aannemer (dit mag niet de 
aanvrager zelf zijn).

Omgevingsvergunning De omgevingsvergunning moet onherroepelijk zijn en de bezwaarperiode moet voorbij zijn.

Eisen taxateur De taxateur mag niet betrokken zijn bij de aankoop en/of verkoop van de woning. 

WOZ-waarde Wilt u een lening aanvragen voor een woning tot 50% van de WOZ? Dan kunt u hier de WOZ-waarde  
voor gebruiken. De WOZ-waarde is in dit geval de marktwaarde. Een taxatierapport is dus niet nodig.  
De aanvrager moet eigenaar zijn van de woning waarvoor u de lening aanvraagt. Wil een bestaande klant 
de lening omzetten of verhogen? Dan mag de totale lening met de verhoging niet meer zijn dan 75% van  
de WOZ-waarde. Ook hier is de WOZ-waarde gelijk aan de marktwaarde.
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Maximale lening (bestaande bouw en nieuw-
bouw)

Per 1 januari 2017 is de maximale lening 101% van de marktwaarde (na verbouw) inclusief eventuele  
overdrachtsbelasting van 2%. Is de marktwaarde hoger dan de koopsom? Dan kan het zijn dat de klant 
minder dan 101% van de marktwaarde hoeft te lenen voor aankoop (cq verbouwing) van de woning 
inclusief financieringskosten.

Maximale bedrag mee te lenen verbouwings- 
kosten (voor DL en NHG aanvragen) 

101% van de taxatiewaarde na verbouw.

Financieren renteverlies tijdens de bouw Nieuwbouw met NHG: zie NHG definitie h2 (Algemene Voorwaarden voor borgtocht, Deel 1: definities).
In afwijking op NHG maximeren wij het financieren van renteverlies tijdens de bouw tot 4%.
Nieuwbouw zonder NHG: mits de lening binnen de 101% MW wordt gefinancierd. Getoetst wordt als lening 
zonder hypotheekrenteaftrek. 

Eengezinswoning (met garage) Per 1 januari 2017 is de maximale lening 101% van de marktwaarde (na verbouw) inclusief eventuele  
overdrachtsbelasting van 2%. Is de marktwaarde hoger dan de koopsom? Dan kan het zijn dat de klant 
minder dan 101% van de marktwaarde hoeft te lenen voor aankoop (cq verbouwing) van de woning 
inclusief financieringskosten.

Flat/appartement (met garage) Per 1 januari 2017 is de maximale lening 101% van de marktwaarde (na verbouw) inclusief 2%  
overdrachtsbelasting (indien van toepassing). Actieve VVE verplicht. Is de marktwaarde hoger dan de 
koopsom? Dan kan het zijn dat de klant minder dan 101% van de marktwaarde hoeft te lenen voor aankoop 
(cq verbouwing) van de woning inclusief financieringskosten.

Woon-/kantoor(praktijk) ruimte Ja, (zonder NHG: minimaal 50% moet woondeel zijn. Verstrekking maximaal 100% marktwaarde woondeel 
& 80% marktwaarde bedrijfsdeel).

Woon-/winkelpand Ja, (zonder NHG: minimaal 50% moet woondeel zijn. Verstrekking maximaal 100% marktwaarde woondeel 
& 80% marktwaarde bedrijfsdeel). Als het winkeldeel meer dan 50% van de totale marktwaarde bedraagt, 
gelden de voorwaarden van de MKBPlusHypotheek.

Bedrijfshallen en bedrijfspanden Ja met de MKBPlusHypotheek.

Woonboerderij, zonder agrarische bestemming Ja.

Verhuurde panden (beleggingsobject) Nee.

Gedeeltelijk verhuurde panden (bijvoorbeeld 
Airbnb of Bed and Breakfast)

Nee.

Woning buitenland Nee.

Recreatiewoning Nee.

Koopvarianten, MGE/MVE-woningen acceptabel Ja, onder NHG. Wij accepteren de door NHG goedgekeurde varianten, tenzij er sprake is van: 
-    Verplichte terugkoop van de verkregen korting in tranches die lager zijn dan € 10.000,-
-   Gedwongen terugbetaling van de bij aankoop verkregen korting door een stijging van het gezinsinkomen.
-   Woningcorporatie of instantie die korting geeft, wil het eerste hypotheekrecht.
-   Er bij voorbaat al geen toestemming wordt gegeven voor het vestigen van een tweede hypotheek (als de 

woningcorporatie voor het vestigen van een tweede hypotheek om toestemming moet worden gevraagd 
is financiering wel mogelijk).

-  Een indexatie van de erfpachtcanon binnen 12 maanden na ingangsdatum hypothecaire lening.
-   Een constructie waarbij de woningcorporatie een deel van de maandelijkse hypotheekrente betaalt.

Woonboten Nee.

Woonwagens, stacaravan Nee.

Houten skeletbouw Nee.

Kangoeroewoningen/Mantelzorgwoningen Nee.

Woningen in huurkoop Nee.

Onbebouwde grond Nee.

Recht van opstal Nee.

Recht van vruchtgebruik Nee.

Woongroepen Nee.

Coöperatieve flatexploitaties Nee.

CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is toegestaan als de koper zelfstandig contracten kan 
afsluiten met bouwers en andere leveranciers. Ook mag de aanvrager niet medeverantwoordelijk zijn voor 
de overige kavels/panden uit het Collectief. In de CPO-overeenkomst moet een achtervang zijn opgenomen 
voor niet verkochte kavels.

Erfpacht Ja, particuliere erfpacht alleen met NHG en goedgekeurde (groene) notariële opinie.

Erfpachtperiode Minimaal de helft van de duur van de lening. 

Erfpachtcanon Mee te nemen in toetsing.

Meefinancieren afkoop erfpacht Dit is mogelijk tot maximaal 101% van de marktwaarde van de woning.

Economische of juridische eigendom splitsing 
mogelijk

Nee.
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A-B-A constructie A-B-A constructies worden niet geaccepteerd. Bij een A-B-A constructie verkoopt A zijn woning aan B, 
waarna B deze woning weer verkoopt aan A. Vraagt de klant binnen een jaar na het aflossen van de hele 
lening voor dezelfde woning een nieuwe lening aan? Dan wijzen wij deze aanvraag af.

Bankgarantie

Bankgarantie mogelijk Ja.

Maximaal bedrag bankgarantie 10% van de koopsom.

Te stellen na ontvangst Getekende offerte, inkomens- en onderpandgegevens, kopie identiteitsbewijs, ondertekende akte van 
geldlening, contra garantie, taxatierapport, eventueel verblijfsvergunning. 

Looptijd 1 jaar, verlengbaar.

Kosten 1% van het garantiebedrag, dit wordt automatisch afgeschreven. 

Diversen

Medehoofdelijk schuldenaarschap (niet partner) Niet mogelijk.

Medeschuldenaar Als een mede-aanvrager geen mede-eigenaar van het onderpand is, dan kan deze persoon ook geen hoof-
delijk schuldenaar worden. Uitzondering op deze regel is ter beoordeling aan onze afdeling Maatwerkfinan-
cieringen. In die gevallen (er is dan sprake van borg) moet deze borgsteller gewaarschuwd worden over de 
risico’s die hij/zij loopt.

Borgstelling NHG.

Onderzetting Niet mogelijk.

Overlijdensrisico verplicht Ja, boven de 80% marktwaarde met verpanding aan Delta Lloyd.

Maximale leensom Er is geen maximum hypotheekbedrag. Boven de € 800.000,- wordt er tot 80% MW gefinancierd. Boven de 
€ 1.000.000,- moet de aanvraag aan ons worden voorgelegd.

Minimale leensom (voor nieuwe leningen  
en verhogingen)

€ 10.000,-.

Betalingstermijn De klant betaalt de maandelijkse rente en eventuele aflossing achteraf. Wij schrijven deze bedragen  
automatisch van de rekening van de klant af. Dit doen wij ongeveer twee werkdagen voor het einde van  
de maand. De klant betaalt de premies voor een verzekering vooraf. Dit kan per maand, per kwartaal,  
per halfjaar en per jaar.

Tweede hypotheek Een tweede hypotheek is alleen mogelijk als de eerste  hypotheek ook bij Delta Lloyd loopt en de soort 
lening hetzelfde is. Als de eerste hypotheek bijvoorbeeld een DrieSterrenHypotheek is, dan moet de  
tweede hypotheek ook een DrieSterrenHypotheek zijn. Bij het bepalen van het rentepercentage wordt 
gekeken in welke risicoklasse de totale lening inclusief de verhoging valt. Hoe hoger de risicoklasse, hoe 
hoger het rentepercentage. De risico-opslag geldt dus voor de totale lening inclusief de verhoging.

Notariële inschrijving Een hogere notariële inschrijving is mogelijk. Vanaf 1992 zijn de hypotheken van Delta Lloyd ingeschreven 
als bankhypotheek.

Verhuisregeling De nieuwe hypotheekakte moet worden ondertekend binnen zes maanden nadat de oude lening  
is terugbetaald.
Tijdens de periode dat de oude lening nog niet is terugbetaald, betaalt de klant voor de oude lening de 
actuele rente die hoort bij dezelfde soort lening en een rentevastperiode van twee jaar. De aflosvorm  
en het bedrag dat maximaal mag worden meegenomen, is gelijk aan de aflosvorm en het bedrag dat  
wordt terugbetaald. 

Maximale overbrugging verkocht onderpand Ja, maximaal 95% x verkoopprijs - schuldrest. Dit tot een maximum van € 400.000,-.
Kijk voor meer informatie op onze website.

Maximale overbrugging niet verkocht onderpand Ja, maximaal 85% x WOZ-waarde (of marktwaarde uit recent taxatierapport) - schuldrest. Dit tot een  
maximum van € 400.000,-. Kijk voor meer informatie op onze website.

Restschuldlening Een restschuldlening is alleen mogelijk voor klanten die nu al een hypotheek bij Delta Lloyd hebben.  
De maximale restschuldlening is maximaal 115% van de markwaarde van de woning.  
Kijk voor meer informatie op onze website.

Beheer 

Boetevrij aflossen Zie leningvoorwaarden van het product.

Tussentijds aanpassen rentevaste periode Voor het tussentijds aanpassen van de rentevaste periode betaalt de klant kosten. De kosten kunnen op 
twee manieren worden terugbetaald. In één keer of door rentemiddeling. Daarnaast betaalt de klant ons bij 
beide manieren € 250,- aan administratiekosten. Kijk voor meer informatie op onze website.

Renteherziening De klant ontvangt drie maanden voor het aflopen van de rentevastperiode een nieuw rentevoorstel. 

Verval topopslag Op verzoek de klant kan de topopslag vervallen. Dit kan alleen bij renteherziening. Er moet dan wel een 
taxatierapport of WOZ-verklaring worden opgestuurd.
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Omzettingen

Renteafwijkingen bij omzettingen Bij een omzetting blijft de rente gelijk. Ook eventuele op- en afslagen blijven bestaan. De op- en afslagen 
van de nieuwe aflosvorm (bijvoorbeeld bij annuïtaire delen) zijn niet direct van toepassing. Pas bij ingang 
van de nieuwe  rentevastperiode worden de op- en afslagen aangepast. Daarbij hanteren wij de op dat 
moment geldende op- en afslagen van de gekozen aflosvorm.

Omzetten naar andere aflosvorm tijdens de  
rentevaste periode.

Ja, dit is mogelijk. Per 1 juli 2017 is het niet langer mogelijk om tijdens een rentevaste periode om te zetten 
van annuïtair of lineair aflossen naar aflossingsvrij, zonder voor een nieuwe rentevaste periode en rente te 
kiezen. Omzetten naar een ZekerPlusHypotheek Rekening is alleen mogelijk op renteherzieningsdatum of 
bij het openbreken van het rentecontract.

Omzetten rente Het is niet mogelijk om 10 à 20% van de lening zonder kosten om te zetten naar een lagere rente.

Fiscaal geruisloos voortzetten Fiscaal geruisloos voortzetten in een ZekerPlusHypotheek Rekening is alleen mogelijk bij aanvang van de 
lening of op renteherzieningsdatum. Dit kan alleen voor polissen en rekeningen met een ingangsdatum 
vanaf 14 september 1999. De overdrachtswaarde van de oude polis of rekening moet binnen 6 maanden na 
passeren bij ons binnen zijn. Duurt dit langer dan 6 maanden? Dan zetten we de lening om in een annuïtei-
tenhypotheek. De klant hoeft hiervoor geen kosten te betalen.


