
Verhuurhypotheek als kans voor adviseur
Steeds meer mensen zien in het kopen van een huis om te verhuren 
een aantrekkelijke investering. De redenen hiervoor liggen voor de 
hand, de rendementen zijn aantrekkelijk. Maar wat maakt dit een 
uitstekende tijd om te investeren in vastgoed? Waar liggen de 
kansen voor de adviseur om zijn toegevoegde waarde te bieden? Je 
leest het hier.

Waarom juist nu een Verhuurhypotheek?
Het rendement
Vastgoed kan goed renderen, vanwege de onbelaste huurinkomsten en een reële kans op 
waardestijging op de lange termijn. Bovendien volgen de huurinkomsten in principe de inflatie, 
wat een woning om te verhuren uitermate geschikt maakt als (onderdeel van een) 
oudedagvoorziening.

Groeiende vraag naar vrije huur
De vrije huursector zit muurvast. Aan de ene kant heb je een gesubsidieerde 
koopmarkt, met de hypotheekrenteaftrek als driving force voor betaalbare 
koopwoningen. Aan de andere kant vind je een gesubsidieerde sociale huursector, met 
weinig doorstroom naar de vrije sector. De vraag naar huurwoningen groeit, en zal 
blijven groeien naarmate de hypotheekrenteaftrek verlaagd wordt. De krapte zal in de 
nabije toekomst dus alleen nog maar meer gaan schuren. 

Beperkte eigen inbreng nodig
Bij Dynamic kan tot wel 90% van de waarde in verhuurde staat gefinancierd worden. Zo heeft je 
klant dus weinig eigen middelen nodig. Een aanvraag wordt namelijk voornamelijk getoetst op 
inkomen en (verwachte) huurinkomsten. Hoe ziet dat eruit voor een stereotype 
Verhuurhypotheek-aanvrager?



Een rekenvoorbeeld:
Sjoerd (51) en Carla (50) kopen een appartement voor hun studerende dochter Sophie (22), en 
2 vriendinnen.
Waar op wordt getoetst Situatie Sjoerd en Carla
Inkomen  Sjoerd verdient € 50.000 per jaar

 Carla verdient € 40.000 per jaar
Huidige hypotheeklasten voor eigen woning € 950 per maand
Overige lasten Geen
Huurinkomsten € 600 per maand
Waarde appartement in verhuurde staat € 150.000
Rente 10 jaar vast, á 3,75% rente
Dynamic Verhuurhypotheek voor 90% van de 
marktwaarde

€ 135.000

Benodigd eigen geld € 15.000 (ex. kosten koper en overige 
kosten)

Bruikbaar vehikel voor vermogensoverdracht
De Verhuurhypotheek biedt ook mogelijkheden voor je klant om vermogensoverdracht binnen 
de familie op een onwijs slimme manier te regelen. Ouders die een woning kopen en deze 
verhuren aan hun kinderen is een mes dat snijdt aan twee kanten; vader en moeder werken 
aan hun pensioenvoorziening, de kinderen hebben een betaalbare woning en genieten nu al 
van het vermogen van hun ouders.

Bewust kiezen
Het lijkt haast een kans die je niet kan laten lopen. Toch is het kopen van een huis om te 
verhuren geen beslissing die lichtvaardig genomen moet worden. Voorbeelden van vragen die 
belangrijk zijn om te stellen in een adviesgesprek:

 Hoe past een woning om te verhuren bij de financiële situatie en - doelstellingen van je 
klant?

 Hoe past deze investering bij de risicobereidheid en risicotolerantie van je klant?
 Is je klant bewust van kosten die samenhangen met bezit van een huis om te verhuren, 

zoals onderhoud?
 Hoe nerveus wordt je klant ervan als het huis een half jaar leeg zou staan?

Vanwege de verschillende invalshoeken en overwegingen die van belang zijn ligt hier een 
uitstekende kans om je meerwaarde als hypotheekadviseur te bewijzen aan je klant.

Een nieuwe oplossing
Op 5 maart introduceren wij de Dynamic Verhuurhypotheek. Een hypotheek die, uiteraard na 
een passende analyse, een interessante optie kan zijn voor klanten die een investering in 
vastgoed overwegen. Onze hypotheek heeft een aantal onderscheidende kenmerken:

 Juist voor klanten die een eerste of tweede vastgoedinvestering doen
 Financiering tot 90% van de waarde in verhuurde staat 
 Eenvoudig via HDN aan te vragen, net als een reguliere woninghypotheek



We zijn zeer geïnteresseerd om te horen wat jouw visie en ervaring als adviseur is op het 
terrein van verhuurhypotheken. We nodigen je dan ook graag uit om contact met ons te zoeken. 
Je kan ons bellen via 024 8000 780, of mailen via verhuur@dynamiccredit.nl.

Over Dynamic
Dynamic bestaat al meer dan 15 jaar. Eerst als vermogensbeheerder en -adviseur, later ook als 
geldverstrekker. Op dit moment beheren wij een gecommitteerd vermogen van meer dan € 10,5 
miljard voor beleggers, waaronder pensioenfondsen en verzekeraars. Sinds december 2017 is 
Aegon strategisch partner, met een aandeel van 24,5% in Dynamic.

Je kent ons misschien van bijBouwe, de hypotheek zonder bank. Sinds de lancering in 2015 
hebben we duizenden hypotheken verstrekt aan mensen die een voordelige hypotheeklening 
zochten, snel duidelijkheid wilden en dat zonder het gedoe van de bank kregen.


