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Aantrekkelijk 
investeren in 
combinatie-
panden

mixed light

Scherp 
tarief

Speciaal voor:
 Iedereen die investeert  
in combinatiepanden 

 Professionals én consumenten

Onze aantrekkelijke financiering 
voor combinatiepanden die voor 
het overgrote deel uit woningen 
bestaan.

De huidige woningmarkt laat door het oplopende tekort aan woningen een stabiele 
kasstroom zien, maar ook drukkende rendementen. RNHB wil iedereen die in een 
combinatiepand in de Randstad of in één van de G32 steden investeert daarom 
tegemoetkomen, als blijkt dat het pand voor het overgrote deel uit woningen 
bestaat. Dat wil zeggen: we bieden beleggers een light variant van onze reguliere 
vastgoedhypotheek voor combinatiepanden, tegen een lager rentetarief.  
Wij leggen u graag uit wat de exacte voorwaarden zijn.

RNHB Mixed Light

Waarom RNHB Mixed Light?

RNHB Mixed Light in het kort

	 Beleggingsfinanciering	voor	combinatiepanden	die	grotendeels	 
uit woonruimte bestaan.

 De (verwachte) huurinkomsten uit het CRE-gedeelte zijn  
gemaximaliseerd op 35%. 

 In de Randstad en G32 steden.

 Beschikbaar voor zowel consumenten als professionals.

 Leencapaciteit: vanaf €50.000 t/m €10 miljoen. 

 Lagere rentetarieven dan onze reguliere vastgoedhypotheek  
voor mixed panden.



Welke gebieden?
• RNHB Mixed Light is mogelijk in 

nagenoeg de hele Randstad

• Buiten de Randstad in de volgende 
steden:

 Alkmaar, Apeldoorn, Arnhem,  
Breda, Deventer, Ede, Eindhoven,  
Emmen, Enschede, Groningen, 
‘s-Hertogenbosch, Hoorn,  
Leeuwarden, Maastricht,  
Nijmegen, Tilburg, Venlo en  
Zwolle.

Kijk voor een uitgebreid  
postcodegebied op  
www.rnhb.nl/financiering/ 
combinatiepanden/mixed-light

 
 

Verbouwen
• Het aanvragen van een bouwdepot  

≤	25%	van	het	leningbedrag	is	mogelijk.	
Dit depot mag alleen worden ingezet  
voor verbouwingen. 

•	 Een	transformatie	meefinancieren,	 
is niet mogelijk met RNHB Mixed Light. 
Wij verwijzen u hiervoor naar onze 
reguliere vastgoedhypotheek voor 
combinatiepanden.

Aflosvormen en maximale LTV
RNHB Mixed Light is zowel lineair als 
aflossingsvrij	verkrijgbaar.	Wij	hanteren:

• Een maximale LTV van 75% bij een 
lineaire hypotheek. 

• Een maximale LTV van 60% bij een 
aflossingsvrije	hypotheek.

• Voor de berekening van de maximale 
lening op basis van de DSCR wordt 
alleen rekening gehouden met de 
daadwerkelijke huurinkomsten van het 
pand. Huurinkomsten afkomstig van één 
van de kredietnemers of van het bedrijf 
wat hij/zij vertegenwoordigt, worden  
niet meegenomen in de berekening. 

 
 
 

 

Kosten
Wij hanteren voor RNHB Mixed 
Light dezelfde kosten als voor onze 
reguliere vastgoedhypotheek voor 
combinatiepanden. Een actueel 
overzicht vindt u op  www.rnhb.nl/
financiering/combinatiepanden/
mixed-light.

‘Wij bieden beleggers een 
lichte variant van onze 
reguliere vastgoedhypotheek 
voor combinatiepanden,
tegen een lagere rente’

Type financiering
•	 Beleggingsfinanciering	 

(dus geen handel).

• Voor zowel de aankoop van  
combinatiepanden	als	(her)financiering	
van combinatiepanden in eigendom.

• Opnemen van liquiditeiten (cash out 
verstrekking) is mogelijk. Een 10% afslag  
geldt als de huurinkomsten excl. BTW en 
servicekosten uit het CRE-gedeelte > 50% 
van het totaal zijn (bijvoorbeeld omdat het 
RESI-gedeelte nu nog niet wordt verhuurd, 
maar in de toekomst wel).

• Meerdere combinatiepanden kunnen in 
één lening worden opgenomen. In dat  
geval moet meer dan 50% van de markt-
waarde uit panden in de G32 en Randstad 
komen.

Voor wie?
Deze hypotheek is speciaal voor:

• Iedereen die in combinatiepanden 
investeert. Zowel professionals als 
consumenten. 

• De aanvraag kan gedaan worden door  
een ongelimiteerd aantal natuurlijke 
personen of één onderneming.

• Aanvragers zijn woonachtig of  
gevestigd in Nederland.

Welk type panden?
•	 RNHB	Mixed	Light	is	een	financiering	

voor combinatiepanden in de Randstad 
en G32 steden, waarbij het overgrote deel 
van de huurinkomsten afkomstige is uit 
verhuur van woonruimtes. Denk aan een 
bedrijfsruimte beneden en woonruimte  
op de bovenste verdieping(en).

• RNHB Mixed Light kan ook van 
toepassing zijn bij het (gedeeltelijk) 
herfinancieren	van	een	gemengde	
portefeuille die voldoet aan de hier 
beschreven voorwaarden.

• Minimaal 65% van de totale  
(verwachte) huurinkomsten excl.  
BTW en servicekosten is afkomstig  
uit verhuur van een woonruimte(s).  
De (verwachte) huurinkomsten uit  
CRE zijn dus gemaximaliseerd op 35% 
van de totale (verwachte) huurinkomsten. 
Als het pand (deels) nog niet is verhuurd, 
hanteert RNHB de huurwaarde van het 
niet verhuurde gedeelte op basis van  
het taxatierapport. 

• Indien (een deel van) het pand 
wordt gehuurd door één van de 
kredietnemers of het bedrijf wat hij/ 
zij vertegenwoordigt, worden deze 
huurinkomsten en/of de huurwaarde van 
het pand meegenomen in de bepaling 
van het percentage woonruimte en het 
percentage bedrijfsruimte.

Kenmerken van de financiering



Bezoekadres
WTC Utrecht
Stadsplateau 10
3521 AZ Utrecht

Postadres
Postbus 24049
3502 MA Utrecht 

T (030) 799 66 66
info@rnhb.nl
www.rnhb.nl

Meer weten? www.rnhb.nl

Disclaimer
“De informatie in dit document behelst op geen enkele manier een aanbod, advies of financiële dienst. 
De ontvanger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, interpretatie en gebruik van 
de informatie in dit document. De informatie mag niet worden gekopieerd, gedownload, overgedragen, 
verveelvoudigd, bewerkt of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RNHB. 
Afdrukken en/of downloaden van informatie voor eigen gebruik mag wel. De ontvanger is verplicht om  
de uitleg van RNHB op te volgen over het gebruik van de informatie. RNHB behoudt de rechten over alle 
via dit document aangeboden informatie, zoals auteursrechten (ook die in artikel 15 van de Auteurswet), 
domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten.

Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. RNHB en (eventuele) andere 
leveranciers accepteren geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document en/of de informatie 
welke via dit document wordt verstrekt.” 

Dé vastgoedfinancier van Nederland

• De rentevast periodes voor RNHB Mixed Light komen overeen  
met die van onze reguliere vastgoedhypotheek voor combinatiepanden. 

• De rentetarieven liggen 60 basispunten lager. 

• Voor een actueel overzicht verwijzen wij u altijd naar www.rnhb.nl/rentetarieven

mixed light
Rentetarieven

Hoe werkt het aanvragen  
van een financiering?

• U kunt het reguliere aanvraagformulier in het portaal gebruiken. Op basis van de door  
u ingevulde gegevens, wordt automatisch vastgesteld of uw relatie in aanmerking  
komt voor RNHB Mixed Light. 

• Voor RNHB Mixed Light aanvragen boven de €2,5 miljoen neemt u contact op met onze 
relatiemanager Andrea Hulshof via ahulshof@rnhb.nl of 06 30 43 94 62.

Meer informatie?

www.rnhb.nl/financiering/combinatiepanden/mixed-light


