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Datum:  11 februari 2019 

Onderwerp: Overzicht wijzigingen Acceptatiegids Tulp Hypotheken 

 
 

 
Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die per 18 februari van kracht zijn en zijn gewijzigd in 
de Acceptatiegids van Tulp Hypotheken. 
 
 
Vrijwillig bouwdepot 
Een vrijwillig bouwdepot is toegestaan. 
 
Inkomensverklaring zelfstandige 
Voor het afgeven van een inkomensverklaring is niet alleen VIIZ meer toegestaan. Er mag een 
inkomensverklaring van Raadhuys, Zakelijk Inkomen, Overviewz, Pentrax of VIIZ worden aangeleverd. 
Voor de beoordeling van de cijfers volgt Tulp ook voor non-NHG financieringen de NHG normering. 
Dit geldt voor zowel startende ondernemers als ondernemers die wel al drie jaar aan inkomen aan 
kunnen tonen.  
 
Overbrugging op niet verkochte onderpanden 
Overbruggingskrediet nu ook toegestaan bij woningen die nog niet verkocht zijn. Maximale 
overbrugging is 85% marktwaarde -/- de restantschuld. Marktwaarde aan te tonen door een 
waardebepaling van een onafhankelijk taxateur.  
 
Verruiming ORT 
ORT mag worden meegenomen voor maximaal 20% van het bruto jaarsalaris (salaris + vakantiegeld) 
 
Inkomensstijging binnen 6 maanden 
Inkomensstijging binnen 6 maanden mag ook bij een tijdelijk dienstverband worden meegenomen. 
 
Flexwerk 
Bij flexwerk wordt er gerekend met het gemiddelde van de afgelopen drie jaar met als maximum het 
laatste jaar of het inkomen uit het huidige dienstverband.  
 
Fiscaliteit 
Toegevoegd dat Tulp het belangrijk vindt dat een aanvraag fiscaal correct wordt 
aangevraagd/opgevoerd Per leningdeel moet duidelijk worden: 

 Of het leningdeel in box 1 of box 3 valt; 

 Wat de resterende duur van het leningdeel is bij voortzettingen die na 01-01-2013 zijn ingegaan; 

 Wat de duur is van de fiscale aftrekbaarheid van het leningdeel. 
 
 
 
 



 

CRT match 
Toegevoegd wat er moet gebeuren als er sprake is van een CRT match in het taxatierapport.  
 
Hoogte bereidstellingsprovisie: 
Kosten bij verlenging verduidelijkt. Met betrekking tot de bereidstellingsprovisie, ook een gedeelte 
van de maand geldt als een volledige maand. 
 
Box 3 deel vs consumptieve opname 
Verduidelijkt dat een bestaand box 3 deel of een box 3 deel voor bijvoorbeeld financieringskosten is 
toegestaan maar dat een consumptieve opname niet mogelijk is bij Tulp. Of een box 3 deel mogelijk 
is, hangt dus af van het bestedingsdoel. 
Looptijd verhoging 
De looptijd van een verhoging mag voortaan gewoon op 30 jaar worden gezet en hoeft niet gelijk te 
zijn aan de looptijd van het langste leningdeel.  
 
Stukkenlijst: 
De volgende stukken worden uit de stukkenlijst verwijderd: 
- Pandakte (zit in het renteaanbod) 

- SEPA machtiging (zit in het renteaanbod) 

- Verbouwingsspecificatie (is onderdeel van het taxatierapport) 

- Intentieverklaring (is onderdeel van de werkgeversverklaring) 

- Herkomst eigen middelen hoeft pas aangetoond te worden vanaf een bedrag van 15.000. Aan te 

tonen door: 

o 3 maanden historie van een spaar- en/of een beleggersrekening; 

o Getekende schenkingsakte voorzien van legitimatiebewijs van de schenker(s); 

o Verkoopakte en schuldrestopgave van de huidige woning; 

o Kredietovereenkomst van een AK waaruit de maandelijkse last blijkt.  

 
- Toegevoegd wat we willen zien als het huidige pand nog niet (definitief) verkocht is. 

o Schuldrestopgave niet ouder dan 2 maanden; 

o Verkoopakte of een opgave van de verkopend makelaar met de verwachtte verkoopprijs, 

verkooptermijn en de courantheid van het onderpand.  

o Bewijs van eigen middelen ter grootte van 6 maanden dubbele lasten en/of het 

opvangen van een eventueel verkoopverlies.  

 
- Toegevoegd wat we willen zien als er sprake is van een aflossingsvrij deel: 

o Aangifte IB 2012 waaruit de hoogte van de eigenwoningschuld per 31-12-2012 blijkt; of 

o Jaaropgave van de geldverstrekker waaruit de hoogte van de eigenwoningschuld per 31-

12-2012 blijkt; of  

o De meest recente aangifte waaruit de hoogte van de eigenwoningschuld per 31-12-2012 

blijkt. 

 
- Het bankafschrift met de bijschrijving van het salaris hoeft niet meer van een volledige maand te 

zijn  

 
 


