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1. Samenvatting
Het is ons een genoegen u hierbij uw persoonlijk hypotheek adviesrapport te doen toekomen. Dit rapport kwam tot stand
naar aanleiding van de adviesgesprekken die wij met u hebben gevoerd.

1.1 Samenvatting adviesproces
De keuze voor de juiste hypotheek is niet eenvoudig. Een juiste hypotheek dient afgestemd te zijn op uw situatie. Naast
de te betalen rente voor een hypotheek, zijn er nog vele andere factoren die een rol spelen bij het bepalen van de juiste
keuze. Om samen met u een juiste keuze te maken, hebben wij de volgende stappen met u doorlopen:
1. Inventarisatie
Wij hebben uw persoonlijke en ﬁnanciële situatie in kaart gebracht, uw wensen geïnventariseerd en uw budget
vastgesteld.

2. Voorlichting
Wij hebben u uitgebreid voorgelicht omtrent de ﬁscale aspecten van een hypotheek, de mogelijke
hypotheekvormen, de rente ontwikkelingen en de risico"s die u kan lopen tijdens de looptijd van uw hypotheek.

3. Vaststelling persoonlijk proﬁel
Aan de hand van verscheidene vragen en uw huidige ﬁnanciële situatie, hebben wij uw persoonlijk proﬁel in
kaart gebracht en diverse scenario"s omtrent de risico"s m.b.t. de betaalbaarheid van uw hypotheek geschetst.
Doordat wij u eerst een uitgebreide voorlichting hebben gegeven, bent u in staat geweest om onze vragen
beter te beantwoorden.

4. Vergelijking
Per product (verzekering, vermogensopbouw, hypotheek) hebben wij op basis van de verzamelde informatie uit
de voorgaande stappen en uw wensen ten aanzien van de productvoorwaarden, een vergelijking gemaakt van
alle aanbieders uit ons assortiment.

5. Bepaling keuze
Uit het vergelijkingsoverzicht hebt u per productsoort een keuze gemaakt voor een aanbieder; de motivatie van
deze keuze hebben wij vastgelegd.

6. Afwijking
Indien u hebt aangegeven af te willen wijken van de voorgestelde hypotheek, waardoor deze niet langer
overeenkomt met uw persoonlijk proﬁel, hebben wij u de mogelijke consequenties van een dergelijke afwijking
duidelijk gemaakt en uw motivatie opgenomen in dit adviesrapport.
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1.2 Samenvatting productkeuze
Hieronder treft u een kort overzicht aan van de opbouw en lasten in de nieuwe situatie zoals wij deze berekend hebben
in het adviesrapport. Deze situatie geldt voor het aankomend kalender jaar.

Hypotheekverstrekker
Totaal hypotheekbedrag
Vanaf

Nieuwe situatie
Florius Proﬁjt drie hypotheek
250.000
01-10-2018

Leningdeel 1
Type:
Looptijd (resterend):

Annuiteiten
30 jaar

Leningdeelbedrag:

150.000

Rentevast periode:

20.0 jaar vast

Einddatum rentevast periode:
Rentepercentage:

01-10-2038
2,29%

Aﬂossing Annuiteitenhypotheek:

295

Bruto rentelast / maand

282

Leningdeel 2
Type:
Looptijd (resterend):

Annuiteiten
30 jaar

Leningdeelbedrag:

100.000

Rentevast periode:

10.0 jaar vast

Einddatum rentevast periode:
Rentepercentage:

01-10-2028
1,74%

Aﬂossing Annuiteitenhypotheek:

214

Bruto rentelast / maand
Bijverband 1
Type:

142
SCILDON
Overlijdensrisicoverzekering

Looptijd (resterend):

30 jaar

Duur premiebetaling:

30 jaar

Premie per maand:

10

Totaal bruto maandlast

943

Totaal netto maandlast

809
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1.3 Toelichting adviesrapport
Dit adviesrapport is gebaseerd op uw huidige situatie en de huidige marktomstandigheden. Daar waar tijdens de looptijd
van uw hypotheek bepaalde voorwaarden (bijv. einde van de rentevast periode) aﬂopen / wijzigen, zijn wij er vanuit
gegaan dat de marktomstandigheden op een dergelijk moment ongewijzigd zijn.
Tijdens onze voorlichting, hebben wij u duidelijk de consequenties uitgelegd bij veranderende marktomstandigheden of
veranderingen in uw huidige situatie. Met onbekende toekomstige wijzigingen, zoals aanpassing van de ﬁscale
regelgeving, afwijkende beleggingsresultaten, renteschommelingen en inﬂatie, is dus geen rekening gehouden. De
berekeningsresultaten van uw hypotheek zijn derhalve prognoses.
Let op: Dit is een adviesrapport met berekeningen en dus geen offerte. Hoewel de berekeningen getoetst zijn aan het
acceptatiebeleid van de aanbieders, behoudt de aanbieder het recht om af te wijken van haar beleid. Derhalve kunnen
aan dit adviesrapport geen rechten worden ontleend. Genoemde bedragen kunnen dan ook afwijken van de werkelijkheid.
In deze berekening is geen rekening gehouden met de ﬁscale aspecten van vermogensontwikkeling, dan wel de
schuldontwikkeling, van de reeds bestaande producten die geen onderdeel vormen van het advies. Voor de ﬁscale
berekeningen gaan we voor deze bestaande producten uit van de stand van dit moment en dat deze stand gedurende de
looptijd gelijk zal blijven. Tevens wordt er bij de berekening van de ﬁscale teruggave van die nieuwe situatie geen
rekening gehouden met eventuele belastingaftrek van de huidige woonsituatie. Ook de ﬁscale voordelen van de
bestaande eigen woning worden in de volgende gevallen buiten beschouwing gelaten:
In het kalenderjaar dat de nieuwe hypotheek ingaat, wordt er geen rekening gehouden met de reeds genoten
ﬁscale voordelen van de oude hypotheek voorafgaand aan de ingangsdatum van de nieuwe hypotheek;
Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid dit adviesrapport nader met u te bespreken. Indien
u akkoord bent met deze berekening en een offerte wenst aan te vragen, verzoeken wij u om hieronder voor akkoord te
tekenen.

Met vriendelijke groet,

Voor akkoord, getekend op datum ____________________

____________________
Gert van Rootselaar
Van Rootselaar Assurantiën & Hypotheken

____________________
V Oorbeeld

____________________
V. Rapport
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2. Persoonlijk proﬁel
Voor het uitbrengen van een ﬁnancieel advies zijn niet alleen uw ﬁnanciële situatie, wensen en doelstellingen van belang.
Uw kennis, ervaring en risicobereidheid met betrekking tot ﬁnanciële aspecten en producten spelen hierbij ook een grote
rol. In dit hoofdstuk staat beschreven en toegelicht welke zaken er voor u van belang zijn en welke informatie u ons
heeft verstrekt m.b.t. uw persoonlijk proﬁel.

2.1 Doel
U heeft ons benaderd voor advies omdat u één of meerdere wensen en/of doelen heeft. Hieronder staan de doelen en
wensen beschreven die u tijdens het adviesgesprek heeft benoemd. De doelen staan op volgorde van belangrijkheid
gerangschikt (nummer 1 is uw belangrijkste doel).
1. U wenst een grotere woning in de toekomst.
2. Geen overige wensen
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2.2 Toekomstperspectief
In ons gesprek heeft u aangegeven welke gebeurtenissen u verwacht in de toekomst. Met deze verwachtingen houden
we ook rekening in het advies. Hieronder staan de door u aangegeven toekomstverwachtingen beschreven.
U heeft een kinderwens. Gezinsuitbreiding zal leiden tot hogere uitgaven en/of verminderd inkomen
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2.3 Kennis en ervaring
Hier worden de antwoorden getoond op de vragen die we u hebben gesteld over uw kennis en ervaring.

Algemene kennis en ervaring over:
Uitgebreid

Voldoende

Gering

Geen

Uitgebreid

Voldoende

Gering

Geen

Voldoende

Gering

Geen

Ontwikkelingen op de ﬁnanciële markten
Financiële producten
Fiscale wetgeving
Sociale voorzieningen
Financieel advies

Kennis en ervaring over hypotheken:
Algemeen
Nationale Hypotheek Garantie
Aﬂossingsvormen
Restschuldrisico
Rentevaste periode
Kosten verkrijging hypotheek
Risico dubbele lasten
Fiscaal (aftrek / bijleenregeling)

Algemene kennis over uw inkomenssituatie bij:
Uitgebreid
Pensioen
Overlijden
Arbeidsongeschiktheid
Werkloosheid
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2.4 Risicobereidheid
In de hoofdstuk wordt beschreven in welke mate u risico wilt of durft te nemen in bepaalde situaties.
U waagt wel eens een gokje, maar vermijdt grote risico's.
In geval van ﬁnanciële tegenslag bent u bereid om op de belangrijkste kosten van levensonderhoud te
besparen.
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2.5 Budget / verantwoord lenen
Welke kosten geeft u maandelijks uit en hoeveel houdt u dan nog over? Wat wilt u kwijt zijn aan u hypotheek en wat zijn
u verdere wensen m.b.t. uw ﬁnanciële situatie? In dit hoofdstuk worden uw antwoorden en wensen over dit onderwerp
weer gegeven.
U wilt zoveel mogelijk lenen.
U beschikt over een ﬁnanciële buffer om gedurende de looptijd van de hypotheek, een beperkte ﬁnanciële
tegenslag op te vangen.
U wenst eigen (spaar)geld te gebruiken voor meerwerk of verbouwing.
U wilt maximaal 1100 netto per maand kwijt zijn aan uw hypotheek.
Een algemene uitsplitsing van uw uitgavenpatroon volgt hieronder:
Omschrijving

Bedrag

Wat verwacht u aan kosten voor de woning excl. de hypotheek per maand kwijt te zijn aan energie,
onroerende zaak belasting, waterschap en onderhoud?

€ 500,00

Kosten levensonderhoud (zoals voedsel en kleding)

€ 650,00

Kosten scholing (zoals kinderopvang en studiekosten)

€ 0,00

Kosten verzekeringen (zoals opstal, inboedel en ziektekosten)

€ 300,00

Autokosten (zoals brandstof, onderhoud en belasting)

€ 300,00

Kosten recreatie en vrije tijd (zoals vakanties, contributies en abonnementen)
Totaal uitgaven per maand

€ 350,00
€ 2.100,00
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2.6 Renteproﬁel
Wat zijn uw voorkeuren met betrekking tot de rentevastperiode die wordt opgenomen in uw hypotheek. In dit hoofdstuk
worden u aangegeven voorkeuren getoond.
U wilt wijzigingen in uw maandlasten zoveel mogelijk beperken. U kunt er eventueel voor kiezen om rentevaste
periodes met elkaar te combineren
Uw voorkeur gaat uit naar een rentevaste periode die ligt tussen de 10 en 20 jaar
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2.7 Aﬂossingsproﬁel
In dit hoofdstuk beschrijven we de wensen die u heeft met betrekking tot de aﬂossing van uw hypotheek. Hoe wilt u de
hypotheek het liefst inlossen en op welke termijn?

Hoe wilt u ervoor zorgen dat uw hypotheekschuld aan het einde van de looptijd is afgelost?

Hoe wilt u de aﬂossing van uw hypotheek inrichten?
Een hypotheek die annuïtair aﬂost past het beste bij u. U betaalt, zolang de rente vast staat, iedere maand
hetzelfde totaal bedrag voor rente en aﬂossing. Dit betekent een lagere maandlast gedurende de eerste jaren in
vergelijking tot de lineaire hypotheek. Omdat u in de eerste jaren minder aﬂost, daalt het hypotheekbedrag ook
minder snel.
U wenst de hypotheek zolang te laten lopen als maximaal mogelijk is volgens de ﬁscale regels.

12/75

2.8 Financiële situatie
In dit hoofdstuk hebben wij uw ﬁnanciële situatie in kaart gebracht. Dit hoofdstuk bestaat uit 2 onderdelen, te weten uw
inkomenspositie en uw vermogenspositie. Voor het bepalen van uw vermogenspositie hebben wij uw huidige situatie
afgezet tegen de situatie zoals die direct na het passeren van de nieuwe hypotheek zal gelden.

Inkomenspositie
V Oorbeeld

V. Rapport

38.880,00

20.736,00

38.880,00

20.736,00

Huidig

Na passeren

15.000,00

3.575,00

Huidig bruto jaarinkomen
Inkomen uit loondienst
Totaal

Vermogenspositie
Vermogen
Spaarrekening Florius
Externe middelen

0,00

0,00

Marktwaarde Boomheide 9
Totaal

0,00

250.000,00

15.000,00

253.575,00

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

15.000,00

3.575,00

Verplichtingen
Hypotheek Boomheide 9
Totaal
Totaal vermogenspositie
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2.9 Risicoproﬁel meer/minder werk en pensioen
Zoals u hieronder kunt lezen hebben wij u uitgebreid voorgelicht omtrent de gevolgen die inkomensveranderingen bij
meer/ minder werk en pensioen kunnen hebben op de betaalbaarheid van uw hypotheek. Op basis van de door u
verstrekte gegevens hebben wij uw inkomenssituatie in kaart gebracht gedurende de komende jaren. Wij hebben hierbij
rekening gehouden met uw inkomen bij pensionering en de verwachting over het meer of minder gaan werken in de
toekomst. Bij iedere inkomensmutatie hoort ook een ander bedrag aan maximaal verantwoorde hypotheek. Dit hebben wij
per periode berekend(tabel) en tevens graﬁsch weergegeven(graﬁek).
Uitgangspunten berekening inkomen
- Wij zijn bij de berekening van de AOW er van uitgegaan dat vanaf 15-jarige leeftijd tot 67-jarige leeftijd V Oorbeeld 0 jaar
en V. Rapport 0 jaar in het buitenland woonachtig zijn geweest.

Periode

Inkomen
V Oorbeeld

10-2018
Loondienst
Totaal
10-2028
Loondienst
Totaal
10-2038
Loondienst
Totaal

V. Rapport

Hypotheekbedrag
Totaal

Maximaal

Bruto

Overschrijding
Netto

Bruto

Netto

38.880,00
38.880,00

20.736,00
20.736,00

59.616,00 286.162,00 250.000,00 250.000,00

0

0

38.880,00
38.880,00

20.736,00
20.736,00

59.616,00 262.267,00 188.679,91 188.679,91

0

0

38.880,00
38.880,00

20.736,00
20.736,00

59.616,00 245.243,00 113.376,99 113.376,99

0

0

Toetsing
• Gedurende de looptijd blijft de bruto schuld (eventuele vermogensopbouw is buiten beschouwing gelaten) onder het
hypotheek bedrag dat maximaal verantwoord is.
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2.10 Risicoproﬁel overlijden
Zoals u hieronder kunt lezen hebben wij u uitgebreid voorgelicht omtrent de gevolgen die inkomensveranderingen bij
overlijden kunnen hebben op de betaalbaarheid van uw hypotheek. Op basis van de door u verstrekte gegevens hebben
wij uw inkomenssituatie in kaart gebracht bij het tussentijds overlijden van 1 van u beiden. Tevens hebben wij bij het
inkomen voor de nabestaande ook het bedrag aan maximaal verantwoorde hypotheek berekend dat hoort bij het
veranderde inkomen. Dit hebben wij per periode dat een ander inkomen van toepassing is berekend(tabel) en tevens
graﬁsch weergegeven(graﬁek).
Uitgangspunten berekening inkomen
- In onderstaand scenario in de nieuwe situatie is rekening gehouden in het geval van overlijden van V Oorbeeld met een
eenmalige annuitair dalend risico uitkering van EUR 250.000,00 en in geval van overlijden van V. Rapport met een
eenmalige annuitair dalend risico uitkering van EUR 250.000,00.

V Oorbeeld (overlijden V. Rapport)

Periode

Inkomen

Hypotheekbedrag

V Oorbeeld

10-2018
Loondienst
Totaal
10-2028
Loondienst
Totaal
10-2038
Loondienst
Totaal

Maximaal

Bruto

Overschrijding
Netto

Bruto

Netto

38.880,00
38.880,00

173.569,00

0,00

0,00

0

0

38.880,00
38.880,00

166.737,00

0,00

0,00

0

0

38.880,00
38.880,00

156.924,00

0,00

0,00

0

0

15/75

V. Rapport (overlijden V Oorbeeld)

Periode

Inkomen

Hypotheekbedrag

V. Rapport

10-2018
Loondienst
Minder werken na
overlijden
Nabestaandenpensioen
Totaal
10-2028
Loondienst
Minder werken na
overlijden
Nabestaandenpensioen
Totaal
10-2038
Loondienst
Minder werken na
overlijden
Nabestaandenpensioen
Totaal

Maximaal

Bruto

Overschrijding
Netto

Bruto

Netto

20.736,00
-10.000,00
10.500,00
21.236,00

75.787,00

0,00

0,00

0

0

66.213,00

0,00

0,00

0

0

60.986,00

0,00

0,00

0

0

20.736,00
-10.000,00
10.500,00
21.236,00
20.736,00
-10.000,00
10.500,00
21.236,00

Toetsing
• In geval van een tussentijds overlijden van V. Rapport blijft de bruto schuld (eventuele vermogensopbouw is buiten
beschouwing gelaten) gedurende de looptijd onder het hypotheekbedrag dat maximaal verantwoord is.
• In geval van een tussentijds overlijden van V Oorbeeld blijft de bruto schuld (eventuele vermogensopbouw is buiten
beschouwing gelaten) gedurende de looptijd onder het hypotheekbedrag dat maximaal verantwoord is.
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2.11 Risicoproﬁel arbeidsongeschiktheid
Wij hebben u uitgebreid voorgelicht omtrent de gevolgen die inkomensveranderingen bij arbeidsongeschiktheid kunnen
hebben op de betaalbaarheid van uw hypotheek. Uw inkomen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid is van een aantal
factoren afhankelijk. Daarom hebben wij een 5-tal scenario's geschetst waarbij u een indruk krijgt van de
inkomensmutatie als gevolg van arbeidsongeschiktheid.
In ieder scenario is als uitgangspunt genomen dat u per 2019 arbeidsongeschikt raakt. De tekorten die vervolgens
kunnen optreden, kunnen per periode variëren. Het jaar 2023 is als uitgangspunt genomen bij de berekening van het
tekort en een eventuele invulling van het tekort. Ieder scenario bestaat uit de volgende onderdelen:
Een tabel met daarin de berekening en speciﬁcatie van de inkomens gedurende verschillende perioden en de
daarbij behorende mogelijke tekorten
Een graﬁek waarin de gegevens van de tabel graﬁsch zijn weergegeven
Een toetsing en toelichting op het scenario
Wij hebben de volgende scenario's voor V Oorbeeld en V. Rapport inzichtelijk gemaakt:
1. 80% of meer arbeidsongeschikt, waarbij u niets meer via regulier inkomen weet bij te verdienen.
2. 50% arbeidsongeschikt waarbij de resterende 50% nog volledig via regulier inkomen wordt bijverdiend.
3. 50% arbeidsongeschikt waarbij de resterende 50% nog volledig via regulier inkomen wordt bijverdiend.
4. 50% arbeidsongeschikt waarbij u de resterende 50% niet meer via regulier inkomen weet bij te verdienen.
5. 35% arbeidsongeschikt, waarbij u niets meer via regulier inkomen weet bij te verdienen.

De berekening van de scenario’s hebben wij gebaseerd op de norm die geldt voor de verstrekking van nieuwe
hypotheken. Wij hebben per scenario uw inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid bepaald en dit afgezet tegen het
minimaal benodigde inkomen dat volgens de norm voor hypotheekverstrekking nodig is. Het bruto tekort is omgerekend
naar een netto tekort. Hiervoor hebben wij rekening gehouden met een inkomstenbelastingpercentage van 40,85%.
Ditzelfde percentage gebruiken wij ook om een netto uitkering van een woonlastenverzekering om te rekenen naar een
bruto uitkering.
Let op: Wanneer u over voldoende eigen middelen beschikt om te kunnen voorzien in uw levensonderhoud, kan
het zijn dat u niet in aanmerking komt voor een toeslag sociaal minimum. In onze berekeningen voor toeslagen
op het sociaal minimum hebben wij geen rekening gehouden met het aanwezig zijn van voldoende eigen
middelen.
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Scenario 1: 80% of meer arbeidsongeschikt
V Oorbeeld

Periode in maanden

Bruto inkomen
/ maand

Benodigd bruto
inkomen

Bruto inkomens
tekort

Netto inkomens
tekort

01-2019 t/m 01-2020
WULBZ jaar 1

3.240,00

Inkomen partner

1.728,00
4.968,00

+

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

-344,41

-203,72

4.340,41

-182,41

-107,89

01-2020 t/m 01-2021
WULBZ jaar 2

2.268,00

Inkomen partner

1.728,00
3.996,00

+

01-2021 tot pensioen
IVA Uitkering

2.430,00

Inkomen partner

1.728,00
4.158,00

+

Toetsing
In jaar 2022 is het bruto benodigd inkomen van EUR 4.340,41 hoger dan het bruto inkomen van EUR 4.158,00.
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V. Rapport

Periode in maanden

Bruto inkomen
/ maand

Benodigd bruto
inkomen

Bruto inkomens
tekort

Netto inkomens
tekort

01-2019 t/m 01-2020
WULBZ jaar 1

1.728,00

Inkomen partner

3.240,00
4.968,00

+

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

0,00

0,00

01-2020 t/m 01-2021
WULBZ jaar 2

1.209,60

Inkomen partner

3.240,00
4.449,60

+

01-2021 tot pensioen
IVA Uitkering

1.296,00

Inkomen partner

3.240,00
4.536,00

+

Toetsing
In jaar 2022 is het bruto benodigd inkomen van EUR 4.340,41 lager dan het bruto inkomen van EUR 4.536,00.
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Scenario 2: 50% arbeidsongeschikt, 100% verdiencapaciteit benut
V Oorbeeld

Periode in maanden

Bruto inkomen
/ maand

Benodigd bruto
inkomen

Bruto inkomens
tekort

Netto inkomens
tekort

01-2019 t/m 01-2020
Restverdien inkomen

1.620,00

WULBZ jaar 1

1.620,00

Inkomen partner

1.728,00
4.968,00

+

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

0,00

0,00

01-2020 t/m 01-2021
Restverdien inkomen

1.620,00

WULBZ jaar 2

1.134,00

Inkomen partner

1.728,00
4.482,00

+

01-2021 t/m 03-2021
Restverdien inkomen

1.620,00

WGA Uitkering Loongerelateerd 1

1.215,00

Inkomen partner

1.728,00
4.563,00

+

03-2021 t/m 01-2023
Restverdien inkomen

1.620,00

WGA Uitkering Loongerelateerd 2

1.134,00

Inkomen partner

1.728,00
4.482,00

+

01-2023 tot pensioen
Restverdien inkomen

1.620,00

WGA Uitkering Loonaanvulling

1.134,00
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Inkomen partner

1.728,00
4.482,00

+

4.340,41

0,00

0,00

Toetsing
In jaar 2022 is het bruto benodigd inkomen van EUR 4.340,41 lager dan het bruto inkomen van EUR 4.482,00.
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V. Rapport

Periode in maanden

Bruto inkomen
/ maand

Benodigd bruto
inkomen

Bruto inkomens
tekort

Netto inkomens
tekort

01-2019 t/m 01-2020
Restverdien inkomen

864,00

WULBZ jaar 1

864,00

Inkomen partner

3.240,00
4.968,00

+

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

0,00

0,00

01-2020 t/m 01-2021
Restverdien inkomen

864,00

WULBZ jaar 2

604,80

Inkomen partner

3.240,00
4.708,80

+

01-2021 t/m 03-2021
Restverdien inkomen
WGA Uitkering Loongerelateerd 1
Inkomen partner

864,00
648,00
3.240,00
4.752,00

+

03-2021 t/m 01-2023
Restverdien inkomen
WGA Uitkering Loongerelateerd 2
Inkomen partner

864,00
604,80
3.240,00
4.708,80

+

01-2023 tot pensioen
Restverdien inkomen

864,00

WGA Uitkering Loonaanvulling

604,80

Inkomen partner

3.240,00
4.708,80

+
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Toetsing
In jaar 2022 is het bruto benodigd inkomen van EUR 4.340,41 lager dan het bruto inkomen van EUR 4.708,80.
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Scenario 3: 50% arbeidsongeschikt, 50% verdiencapaciteit benut
V Oorbeeld

Periode in maanden

Bruto inkomen
/ maand

Benodigd bruto
inkomen

Bruto inkomens
tekort

Netto inkomens
tekort

01-2019 t/m 01-2020
Restverdien inkomen

810,00

WULBZ jaar 1

2.430,00

Inkomen partner

1.728,00
4.968,00

+

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

-101,41

-59,98

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

-101,41

-59,98

01-2020 t/m 01-2021
Restverdien inkomen

810,00

WULBZ jaar 2

1.701,00

Inkomen partner

1.728,00
4.239,00

+

01-2021 t/m 03-2021
Restverdien inkomen

810,00

WGA Uitkering Loongerelateerd 1

1.822,50

Inkomen partner

1.728,00
4.360,50

+

03-2021 t/m 01-2023
Restverdien inkomen

810,00

WGA Uitkering Loongerelateerd 2

1.701,00

Inkomen partner

1.728,00
4.239,00

+

01-2023 tot pensioen
Restverdien inkomen
WGA Uitkering Loonaanvulling

810,00
1.134,00
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Inkomen partner

1.728,00
3.672,00

+

4.340,41

-668,41

-395,36

Toetsing
In jaar 2022 is het bruto benodigd inkomen van EUR 4.340,41 hoger dan het bruto inkomen van EUR 4.239,00.
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V. Rapport

Periode in maanden

Bruto inkomen
/ maand

Benodigd bruto
inkomen

Bruto inkomens
tekort

Netto inkomens
tekort

01-2019 t/m 01-2020
Restverdien inkomen

432,00

WULBZ jaar 1

1.296,00

Inkomen partner

3.240,00
4.968,00

+

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

-63,61

-37,62

01-2020 t/m 01-2021
Restverdien inkomen

432,00

WULBZ jaar 2

907,20

Inkomen partner

3.240,00
4.579,20

+

01-2021 t/m 03-2021
Restverdien inkomen
WGA Uitkering Loongerelateerd 1
Inkomen partner

432,00
972,00
3.240,00
4.644,00

+

03-2021 t/m 01-2023
Restverdien inkomen
WGA Uitkering Loongerelateerd 2
Inkomen partner

432,00
907,20
3.240,00
4.579,20

+

01-2023 tot pensioen
Restverdien inkomen

432,00

WGA Uitkering Loonaanvulling

604,80

Inkomen partner

3.240,00
4.276,80

+
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Toetsing
In jaar 2022 is het bruto benodigd inkomen van EUR 4.340,41 lager dan het bruto inkomen van EUR 4.579,20.
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Scenario 4: 50% arbeidsongeschikt, geen verdiencapaciteit benut
V Oorbeeld

Periode in maanden

Bruto inkomen
/ maand

Benodigd bruto
inkomen

Bruto inkomens
tekort

Netto inkomens
tekort

01-2019 t/m 01-2020
WULBZ jaar 1

3.240,00

Inkomen partner

1.728,00
4.968,00

+

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

-344,41

-203,72

4.340,41

-182,41

-107,89

4.340,41

-344,41

-203,72

4.340,41

-2.069,35

-1.224,02

01-2020 t/m 01-2021
WULBZ jaar 2

2.268,00

Inkomen partner

1.728,00
3.996,00

+

01-2021 t/m 03-2021
WGA Uitkering Loongerelateerd 1

2.430,00

Inkomen partner

1.728,00
4.158,00

+

03-2021 t/m 01-2023
WGA Uitkering Loongerelateerd 2

2.268,00

Inkomen partner

1.728,00
3.996,00

+

01-2023 tot pensioen
WGA Uitkering Vervolg
Inkomen partner

543,06
1.728,00
2.271,06

+

Toetsing
In jaar 2022 is het bruto benodigd inkomen van EUR 4.340,41 hoger dan het bruto inkomen van EUR 3.996,00.
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V. Rapport

Periode in maanden

Bruto inkomen
/ maand

Benodigd bruto
inkomen

Bruto inkomens
tekort

Netto inkomens
tekort

01-2019 t/m 01-2020
WULBZ jaar 1

1.728,00

Inkomen partner

3.240,00
4.968,00

+

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

-557,35

-329,67

01-2020 t/m 01-2021
WULBZ jaar 2

1.209,60

Inkomen partner

3.240,00
4.449,60

+

01-2021 t/m 03-2021
WGA Uitkering Loongerelateerd 1

1.296,00

Inkomen partner

3.240,00
4.536,00

+

03-2021 t/m 01-2023
WGA Uitkering Loongerelateerd 2

1.209,60

Inkomen partner

3.240,00
4.449,60

+

01-2023 tot pensioen
WGA Uitkering Vervolg
Inkomen partner

543,06
3.240,00
3.783,06

+

Toetsing
In jaar 2022 is het bruto benodigd inkomen van EUR 4.340,41 lager dan het bruto inkomen van EUR 4.449,60.
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Scenario 5: 35% of minder arbeidsongeschikt, geen verdiencapaciteit benut
V Oorbeeld

Periode in maanden

Bruto inkomen
/ maand

Benodigd bruto
inkomen

Bruto inkomens
tekort

Netto inkomens
tekort

01-2019 t/m 01-2020
WULBZ jaar 1

3.240,00

Inkomen partner

1.728,00
4.968,00

+

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

-344,41

-203,72

4.340,41

-2.612,41

-1.545,24

01-2020 t/m 01-2021
WULBZ jaar 2

2.268,00

Inkomen partner

1.728,00
3.996,00

+

01-2021 tot pensioen
Inkomen partner

1.728,00
1.728,00

+

Toetsing
In jaar 2022 is het bruto benodigd inkomen van EUR 4.340,41 hoger dan het bruto inkomen van EUR 1.728,00.
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V. Rapport

Periode in maanden

Bruto inkomen
/ maand

Benodigd bruto
inkomen

Bruto inkomens
tekort

Netto inkomens
tekort

01-2019 t/m 01-2020
WULBZ jaar 1

1.728,00

Inkomen partner

3.240,00
4.968,00

+

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

0,00

0,00

4.340,41

-1.100,41

-650,89

01-2020 t/m 01-2021
WULBZ jaar 2

1.209,60

Inkomen partner

3.240,00
4.449,60

+

01-2021 tot pensioen
Inkomen partner

3.240,00
3.240,00

+

Toetsing
In jaar 2022 is het bruto benodigd inkomen van EUR 4.340,41 hoger dan het bruto inkomen van EUR 3.240,00.
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3. Vergelijkingsoverzichten
Een hypotheekadvies bestaat veelal uit meerdere onderdelen. Naast de geldlening (hypotheek) dienen er meestal ook
nog aanvullende rekeningen en/of verzekeringen te worden afgesloten om de geldlening uiteindelijk afte lossen en om
bepaalde risico's te beperken (aanverwante producten). In dit hoofdstuk treft u per product dat onderdeel uitmaakt van
het hypotheekadvies, een speciﬁcatie aan.
De speciﬁcatie van een product bestaat uit de volgende onderdelen:
Kenmerken: de door u gespeciﬁceerde voorwaarden waaraan het product dient te voldoen.
Vergelijking: een overzicht van de mogelijke producten met vermelding of deze voldoen aan de gespeciﬁceerde
kenmerken.
Keuze: een nadere speciﬁcatie van het gekozen product.
Toelichting: een optionele motivatie voor de gemaakte productkeuze.
Van alle producten wordt dus een heldere vergelijking getoond tussen de diverse aanbieders, met uitzondering van de
producten spaarverzekering, hybride verzekering en bankspaarrekening. De reden dat bij deze producten geen vergelijking
getoond wordt, is omdat er bij deze producten geen vrije keuze mogelijk is aangezien deze speciﬁek gekoppeld zijn aan
de geldverstrekker van de hypotheek. Indien er gekozen is om een reeds lopend product mee te nemen, wordt er
uiteraard ook geen vergelijking getoond.
In tegenstelling tot de vergelijkingsoverzichten van de aanverwante producten, bevat het vergelijkingsoverzicht van het
product hypotheek een vergelijking op basis van de totale lasten. Dus naast de rentelasten zijn ook de lasten van de
gekozen aanverwante producten inbegrepen.

3.1 Hypotheek
Kenmerken
Welk rentetype wilt u bij offreren (offerterente, dagrente, dalrente)?
Dient de geldigheidsduur van de offerte verlengbaar te zijn (indien ja, minimale geldigheidsduur
van offerte, incl. verlenging)?
Wilt u de mogelijkheid hebben om uw hypotheek mee te verhuizen naar een mogelijke nieuwe
woning (indien ja, binnen welke termijn)?
Zijn productverplichtingen door een maatschappij acceptabel voor het verkrijgen van een
rentekorting (indien ja, keuze: 1. betaalrekening, 2. woonlastenverzekering, 3. levensverzekering)?

Offerterente
Nee
Ja (3 maanden)
Ja (1, 2 en 3)

Bent u akkoord met een verlengingstarief met opslag na het verlopen van de eerste rentevast
periode (indien ja, maximum opslag)?

Nee

Bent u bereid een boete te betalen bij verkoop van uw woning indien u geen gebruik maakt van
de verhuisregeling (indien ja, maximale boete in % van hoofdsom)?

Nee

Bent u bereid een boete te betalen indien u na ondertekening van de offerte deze niet afneemt
(indien ja, maximale boete in % van hoofdsom)?

Ja (1,00%)
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Vergelijking
Bedragen in euro's
Toetsing
Kenmerken

Hypotheek

Criteria Maximaal Rente

Lasten p/m

Totale lasten

Bruto

Netto

Bruto

Netto

Lloyds Bank Hypotheek

250.000

2,03

938

807

376.330

349.728

Merius Hypotheken

250.000

2,03

938

807

376.330

349.728

Argenta Hypotheek

250.000

2,05

941

808

376.868

350.001

250.000

2,06

942

808

377.440

350.341

250.000

2,06

942

808

377.440

350.341

Florius Proﬁjt drie hypotheek

250.000

2,07

943

809

377.763

350.507

Nationale Nederlanden

250.000

2,11

948

810

379.090

351.232

NIBC Direct

250.000

2,14

952

811

379.068

351.124

IQWOON

250.000

2,14

952

811

380.601

352.072

Florius Proﬁjt twaalf
hypotheek

250.000

2,17

956

812

381.356

352.457

Attens Hypotheken

250.000

2,21

961

813

382.221

352.881

Centraal Beheer Thuis
Hypotheek

250.000

2,22

962

813

382.688

353.162

Woonfonds Woongenot

250.000

2,27

969

815

384.168

353.917

Syntrus Achmea Basis

250.000

2,28

970

816

384.890

354.335

ASR WelThuis hypotheek

250.000

2,28

970

816

385.328

354.619

Hypotrust Comfort Proﬁjt
Hypotheek

250.000

2,27

970

816

386.563

355.392

MUNT Hypotheken

250.000

2,29

972

816

386.205

355.126

Aegon

250.000

2,31

974

816

386.048

354.984

Rabobank Basis

250.000

2,31

974

817

387.532

355.898

BLG Wonen

250.000

2,30

974

817

387.655

355.989

ING Bank

250.000

2,35

979

818

387.904

356.029

Hypotrust Comfort Hypotheek

250.000

2,37

983

819

390.208

357.374

Tulp Hypotheken

250.000

2,42

988

820

389.856

357.038

ABN AMRO Budget

250.000

2,45

992

822

391.693

358.091

250.000

2,52

1.001

824

394.361

359.534

250.000

2,53

1.002

824

394.429

359.563

Rabobank Plus

250.000

2,53

1.003

825

395.383

360.151

ABN AMRO

250.000

2,55

1.005

825

395.352

360.079

250.000

2,72

1.027

831

401.888

363.657

250.000

2,91

1.053

839

410.104

368.172

250.000

3,11

1.080

848

417.612

372.232

Hypotrust Woon Bewust
Hypotheek
bijBouwe

Hypotrust ELAN Plus
Hypotheek
Conservatrix Hypotheek

MUNT Simpel Overstap
Hypotheek
Centraal Beheer Basis
Centraal Beheer Plus

Keuze
Florius Proﬁjt drie hypotheek
Annuiteiten

250.000 Hypotheek Met NHG.
hoofdsom
rente

Annuiteiten

hoofdsom
rente

150.000 Looptijd 30 jaar, aftrekbaar gedurende 30 jaar.
2,29% 20.0 jaar vast nominaal, per maand achteraf.
100.000 Looptijd 30 jaar, aftrekbaar gedurende 30 jaar.
1,74% 10.0 jaar vast nominaal, per maand achteraf.
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3.2 Overlijdensrisicoverzekering
Vergelijking
Bedragen in euro's
Totale
Totale premie vergelijkings
premie

Premie

Eindkapitaal

Allianz ORV HBO+

8,47

0,00

3.191,52

2.364,62

Allianz ORV HBO+

8,47

0,00

3.286,52

2.459,62

Delta Lloyd ORV

8,98

0,00

2.694,00

2.090,21

TAF ORV (Credit Life)

9,00

0,00

3.240,00

2.383,44

TAF ORV (Credit Life)

9,69

0,00

2.907,00

2.255,47

Dela LeefDoorPlan

9,88

0,00

2.975,50

2.310,09

Dela LeefDoorPlan

9,88

0,00

2.964,00

2.299,69

Dazure GewoonIdee
Nabestaandenverzekering

9,89

0,00

3.560,40

2.619,14

SCILDON ORV

10,04

0,00

3.614,40

2.692,20

Reaal ORV

10,15

0,00

3.654,00

2.687,99

BLG ORV

10,15

0,00

3.654,00

2.687,99

Allianz ORV HBO+

10,21

0,00

3.158,00

2.471,50

Allianz ORV HBO+

10,21

0,00

3.063,00

2.376,50

TAF ORV (Credit Life)

10,36

0,00

3.108,00

2.411,42

Leidsche ORV SL

10,36

0,00

3.480,96

2.616,45

Argenta ORV

10,80

0,00

3.650,40

2.738,93

Callas Overlijdensrisicoverzekering

10,99

0,00

3.297,00

2.558,06

ASR Vermogen bij Overlijden

11,03

0,00

3.309,00

2.567,37

Klaverblad ORV

11,20

0,00

3.360,00

2.606,94

ASR Vermogen bij Overlijden

11,40

0,00

3.420,00

2.653,49

TAF ORV (Quantum)

11,73

0,00

4.222,80

3.106,42

11,87

0,00

3.561,00

2.762,89

12,20

0,00

3.835,00

3.014,70

Callas Overlijdensrisicoverzekering

13,19

0,00

4.748,40

3.537,02

Dazure GoedIdee ORV

14,42

0,00

6.379,78

4.645,04

TAF ORV (Quantum)

14,66

0,00

5.277,60

3.882,36

SCILDON Lifestyle

15,00

0,00

4.500,00

3.491,43

Dazure GoedIdee ORV

15,63

0,00

4.689,00

3.638,07

Woonfonds Tijdelijk Risico

15,75

0,00

5.504,34

4.158,49

Leidsche ORV XL

16,58

0,00

4.974,00

3.859,20

Klaverblad ORV

16,96

0,00

5.088,00

3.947,65

Aegon ORV

28,20

0,00

8.460,00

6.563,90

Brand New Day
Overlijdensrisicoverzekering
ABN AMRO ORV

Keuze
SCILDON ORV
premie(s)

10,04 Per maand, gedurende 30 jaar

totale premie

3.614,00

totale vergelijkings
premie

2.692,00

verzekerd bedrag

250.000,00

Annuitair dalend risico voor de heer V Oorbeeld, nietroker.

250.000,00 Annuitair dalend risico voor mevrouw V. Rapport,
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niet-roker.
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4. Uw hypotheek
4.1 Begroting
Bedragen in euro's
Koopsom bestaande woning

250.000

Overdrachtsbelasting (2% van EUR 250.000)

5.000

Notariskosten akte van levering

600

Taxatiekosten *

400

Notariskosten hypotheekakte (over EUR 250.000) *

600

Borgtocht NHG *
Overige kosten

2.500
Hypotheekadvies *

2.000

Hypotheekbemiddeling
325
*
Totaal overige kosten
Totaal kosten
Eigen middelen

2.325 +/+
261.425

Spaarrekening Florius

11.425

Totaal eigen middelen

11.425 -/-

Box 1 250.000
Box 3
Benodigd kapitaal

0
250.000

* Alleen de betaalde (her)ﬁnancieringskosten die betrekking hebben op de aankoop, verbetering en of onderhoud van de
(eerste) eigen woning zijn mogelijk eenmalig ﬁscaal aftrekbaar. In deze berekening is als uitgangspunt een totaal aan
eenmalig ﬁscaal aftrekbare kosten van EUR 5.825. De indicatie van de ﬁscale besparing op deze kosten bedraagt
eenmalig EUR 2.652.
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4.2 Lastenoverzicht beknopt
Bedragen in euro's

Per jaar
2018

2019

2020

2021

2022

Rente Annuiteitenhypotheek

857

3.378

3.296

3.212

3.127

Aﬂossing Annuiteitenhypotheek

872

3.539

3.621

3.705

3.791

Rente Annuiteitenhypotheek

434

1.708

1.663

1.617

1.571

Aﬂossing Annuiteitenhypotheek

636

2.573

2.618

2.664

2.710

Premie SCILDON ORV

30

120

120

120

120

2.830

11.319

11.319

11.319

11.319

411

1.615

1.557

1.498

1.438

0

0

0

0

0

Netto hypotheekkosten

2.419

9.704

9.762

9.821

9.881

Netto woonlast

2.419

9.704

9.762

9.821

9.881

2018

2019

2020

2021

2022

Rente Annuiteitenhypotheek

286

282

275

268

261

Aﬂossing Annuiteitenhypotheek

291

295

302

309

316

Rente Annuiteitenhypotheek

145

142

139

135

131

Aﬂossing Annuiteitenhypotheek

212

214

218

222

226

Bruto hypotheekkosten
Belastingeffect betaalde rente
Belastingeffect vermogensopbouw

Per maand

Premie SCILDON ORV

10

10

10

10

10

Bruto hypotheekkosten

943

943

943

943

943

Belastingeffect betaalde rente

137

135

130

125

120

0

0

0

0

0

Netto hypotheekkosten

806

809

813

818

823

Netto woonlast

806

809

813

818

823

Belastingeffect vermogensopbouw

Let op: De totale bruto en netto hypotheeklasten zijn exclusief uw huidige woonlasten.
Bij de berekening van de netto last is geen rekening gehouden met de evt. teruggave op de eenmalige aftrekbare kosten
In de netto lastenberekening is rekening gehouden met een eigenwoningforfait van EUR 1.540 (gebaseerd op een WOZ
waarde van EUR 220.000).
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4.3 Lastenoverzicht: gehele looptijd per maand
Bedragen in euro's
Jaar

Leeftijd

Bruto schuld
per 01-01

Opbouwwaarde

Rente

Aﬂossing

Netto schuld
Bruto rente Overige Kosten
per 31-12

Bruto
Belastingeffect
lasten

Netto
lasten

2018 28/26

250.000

0 2,07

1.508

248.492

430

10

943

137

806

2019 29/27

248.492

0 2,07

6.112

242.380

424

10

943

135

809

2020 30/28

242.380

0 2,07

6.239

236.141

413

10

943

130

813

2021 31/29

236.141

0 2,07

6.368

229.773

402

10

943

125

818

2022 32/30

229.773

0 2,07

6.501

223.272

391

10

943

120

823

2023 33/31

223.272

0 2,07

6.636

216.635

380

10

943

115

828

2024 34/32

216.635

0 2,07

6.774

209.861

369

10

943

110

834

2025 35/33

209.861

0 2,07

6.915

202.946

357

10

943

104

839

2026 36/34

202.946

0 2,07

7.059

195.886

345

10

943

99

845

2027 37/35

195.886

0 2,07

7.206

188.680

333

10

943

93

850

2028 38/36

188.680

0 2,40

7.129

181.551

369

10

973

100

873

2029 39/37

181.551

0 3,37

6.635

174.916

500

10

1.063

132

931

2030 40/38

174.916

0 3,37

6.850

168.066

483

10

1.063

125

938

2031 41/39

168.066

0 3,37

7.073

160.993

464

10

1.063

118

945

2032 42/40

160.993

0 3,37

7.304

153.689

445

10

1.063

111

953

2033 43/41

153.689

0 3,37

7.544

146.145

425

10

1.063

103

961

2034 44/42

146.145

0 3,37

7.793

138.352

404

10

1.063

95

969

2035 45/43

138.352

0 3,37

8.052

130.299

382

10

1.063

87

977

2036 46/44

130.299

0 3,37

8.321

121.978

360

10

1.063

78

986

2037 47/45

121.978

0 3,37

8.601

113.377

337

10

1.063

69

994

2038 48/46

113.377

0 3,78

8.711

104.666

347

10

1.083

58 1.025

2039 49/47

104.666

0 5,00

8.546

96.120

420

10

1.142

45 1.097

2040 50/48

96.120

0 5,00

8.983

87.136

384

10

1.142

36 1.106

2041 51/49

87.136

0 5,00

9.443

77.693

345

10

1.142

27 1.115

2042 52/50

77.693

0 5,00

9.926

67.767

305

10

1.142

17 1.125

2043 53/51

67.767

0 5,00

10.434

57.334

263

10

1.142

7 1.136

2044 54/52

57.334

0 5,00

10.968

46.366

218

10

1.142

0 1.142

2045 55/53

46.366

0 5,00

11.529

34.837

171

10

1.142

0 1.142

2046 56/54

34.837

0 5,00

12.119

22.719

122

10

1.142

0 1.142

2047 57/55

22.719

0 5,00

12.739

9.980

71

10

1.142

0 1.142

2048 58/56

9.980

0 5,00

9.980

0

17

0

849

0

849
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4.4 Waardeontwikkeling gehele looptijd
Bedragen in euro's
SCILDON ORV

Totaal

Premie

Waarde
o.b.v. 0,00%

Premie

Opbouwwaarde

2019

30

0

30

0

2020

120

0

120

0

2021

120

0

120

0

2022

120

0

120

0

2023

120

0

120

0

2024

120

0

120

0

2025

120

0

120

0

2026

120

0

120

0

2027

120

0

120

0

2028

120

0

120

0

2029

120

0

120

0

2030

120

0

120

0

2031

120

0

120

0

2032

120

0

120

0

2033

120

0

120

0

2034

120

0

120

0

2035

120

0

120

0

2036

120

0

120

0

2037

120

0

120

0

2038

120

0

120

0

2039

120

0

120

0

2040

120

0

120

0

2041

120

0

120

0

2042

120

0

120

0

2043

120

0

120

0

2044

120

0

120

0

2045

120

0

120

0

2046

120

0

120

0

2047

120

0

120

0

2048

120

0

120

0

Jaar
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5. Bijlage
U staat op het punt een hypotheek af te gaan sluiten. Een hypotheek is een lening waarbij uw woning als onderpand
(zekerheid) dient richting de bank. Bij het bepalen van de juiste keuze spelen veel bijkomende factoren een belangrijke
rol. Het is dan ook van essentieel belang om eerst een goede voorlichting over al deze factoren te krijgen, alvorens u uw
keuze bepaalt.
In deze bijlage treft u een beknopte samenvatting aan van de kenmerken, aandachtspunten en mogelijkheden inzake uw
hypotheek. Tijdens ons adviesgesprek zijn wij hierop uitvoerig ingegaan, zodat u beter de gevolgen en risico’s van
bepaalde beslissingen kunt inschatten en zodoende een betere keuze tussen de verschillende mogelijkheden kunt
maken.
Deze bijlage bestaat uit de volgende hoofdstukken:
Uw hypotheek en de ﬁscus
Een rente die bij u past
Een aﬂossingsvorm die bij u past
Een verantwoorde hypotheek
Overige risico's van een hypotheek
Productkenmerken om rekening mee te houden
Begrippenlijst
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5.1 Uw hypotheek en de ﬁscus
Over uw inkomen bent u inkomstenbelasting verschuldigd. Het huidige belastingstelsel in Nederland is gebaseerd op het
draagkrachtbeginsel. Dit houdt in dat naar gelang de hoogte van uw inkomen belasting wordt geheven (ook wel
progressief tarief genoemd). Hoe hoger het inkomen van iemand is hoe meer belasting deze moet betalen. De term
draagkracht zegt dit eigenlijk al, hoe meer last iemand kan dragen hoe meer hij dient af te dragen aan de belasting.
Momenteel geldt in Nederland de Wet Inkomstenbelasting 2001, in de volksmond ook wel IB 2001 genoemd. Met de
invoering van deze nieuwe wet is de vermogensbelasting afgeschaft.
Kenmerkend voor de Wet Inkomstenbelasting 2001 is de opzet hiervan. Het Nederlandse belastingstelsel kent niet 1
totaalinkomen, maar drie afzonderlijk belaste inkomens. Elk belastbaar inkomen is ondergebracht in een aparte box met
een eigen tarief. Dit boxenstelsel heeft tot gevolg dat u geen inkomsten en kosten uit de verschillende boxen met elkaar
kunt compenseren. De inkomsten worden maar in één box belast, zodat er ook geen sprake kan zijn van dubbele
belastinghefﬁng.
In het kader van het hypotheekadvies, zijn met name Box 1 en Box 3 van belang. Deze zullen we dan ook nader
toelichten.
Box 1: Inkomen uit werk en woning
Inkomen dat in deze box valt wordt volgens het progressieve tarief belast, ook wel schijventarief genoemd. Dat houdt in
dat u over de eerste schijf (EUR 20.141,00) een percentage van 36,55% verschuldigd bent. Verdient u meer dan dit
bedrag dan bent u over het meerdere tot EUR 33.993,00 (tweede schijf) 40,85% inkomstenbelasting verschuldigd.
Verdient u meer dan dit bedrag dan bent u over het meerdere tot EUR 68.506,00 (derde schijf) 40,85%
inkomstenbelasting verschuldigd. Indien uw inkomen ook nog boven deze derde schijf uitkomt, valt u in de vierde schijf
en bent u over het meerdere 51,95% belasting verschuldigd. Gemelde tarieven gelden indien u jonger dan 67 bent.
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen er ook nog diverse hefﬁngskortingen van toepassing zijn. Deze worden
eerst op uw belastbaar inkomen in mindering gebracht, waarna het schijventarief zoals hiervoor genoemd, van
toepassing wordt.
Onder het belastbaar inkomen in box 1 valt uw inkomen uit uw huidige dienstbetrekking en uw eigen woning. Allereerst
zullen we een toelichting geven welke woningen kwaliﬁceren voor een Eigen Woning in de zin van de Wet IB 2001.
Een eigen woning is een (een gedeelte van een) gebouw met de daartoe behorende aanhorigheden (zoals grond en
bijgebouwen) dat zowel in eigendom is en fungeert als hoofdverblijf van u of personen die behoren tot uw huishouden.
Ook een woonboot en een woonwagen kunnen dus als een eigen woning worden aangemerkt, mits duurzaam aan een
plaats gebonden. Daarnaast kan een eigen woning die gebouwd is op de grond waarop recht van opstal of erfpacht van
toepassing is, aangemerkt worden een eigen woning. Tevens kan een vakantiewoning welke wordt gebruikt als eigen
woning / hoofdverblijf gelden. Het is ﬁscaal niet van belang of een gemeentelijke vergunning is verstrekt voor
permanente bewoning.
U en uw ﬁscale partner kunnen ﬁscaal slechts één eigen woning / hoofdverblijf hebben. Indien u en uw ﬁscale partner
twee woningen hebben die als hoofdverblijf ter beschikking staan, dan moet u samen bij uw aangifte kiezen welke
woning aangemerkt moet worden als eigen woning. Als u slechts één woning bezit, en daar ook daadwerkelijk in woont,
dan is er altijd sprake van een eigen woning / hoofdverblijf.
Het belastbaar inkomen van de Eigen Woning wordt vastgesteld aan de hand van het eigenwoningforfait verminderd met
de betaalde rente over de hypotheek die op de eigen woning rust. Tevens wordt het voordeel uit de Kapitaalverzekering
Eigen Woning (KEW), Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) hier nog bij opgeteld. In
het hoofdstuk "Een aﬂossing die bij u past" leest u meer over deze producten en hoe dit voordeel wordt vastgesteld.
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Door de gemeente wordt jaarlijks de WOZ (Wet Onroerende Zaken) waarde bepaald. Het eigenwoningforfait voor het
belastbaar inkomen van de eigen woning wordt als het volgt bepaald: afhankelijk van de WOZ waarde van de eigen
woning wordt deze vermenigvuldigd met 0,70%. Dit tarief geldt voor woningen tussen de EUR 75.000,00 en de EUR
1.060.000,00. Indien uw eigen woning een lagere WOZ waarde heeft geldt een lager tarief. Indien uw woning een hogere
WOZ waarde heeft geldt een tarief van EUR 7.875 vermeerderd met 2,35% van de eigenwoningwaarde over het meerdere
(boven EUR 1.060.000,00).
Een hypotheek is een lening om de aankoop van de eigen woning te ﬁnancieren met de woning als zekerheid
(onderpand) voor de bank. Zoals bij iedere lening betaalt u ook bij een hypotheek rente. Deze hypotheekrente is in
principe aftrekbaar. Met andere woorden: de te betalen hypotheekrente komt in aanmerking voor het belastbaar inkomen
van de eigen woning. Hieraan zijn echter wel een aantal belangrijke voorwaarden en uitsluitingen gekoppeld.
De tijd dat uw hypotheek aftrekbaar is, bedraagt maximaal 30 jaar. Had u op 1 januari 2001 al een bestaande hypotheek,
dan is de duur van de aftrekbaarheid op dat moment ingegaan en eindigt de aftrek over dat deel dus op 1 januari 2031.
Voor nieuwe hypotheken gaat de teller lopen vanaf het moment dat u uw eerste hypotheek afsluit. Had u op 1 januari
2001 al wel een hypotheek maar hebt u deze tussentijds gewijzigd, dan nog steeds geldt voor uw nieuwe hypotheek dat
deze ook slechts aftrekbaar is tot 1 januari 2031! Let wel: als uw aftrekbare hypotheekbedrag is toegenomen (bijv.
doordat u een nieuwe en duurdere woning heeft gekocht), geldt voor het meerdere aan hypotheek gewoon de nieuwe
termijn van 30 jaar aftrekbaarheid.
Het is niet van zelfsprekend dat u alle rente van de hypotheek van de eigen woning mag aftrekken. Aftrekbaar is alleen
de rente over dat deel van de hypotheek dat tot de Eigen Woningschuld wordt gerekend. Daarom dient altijd eerst de
Eigen Woningschuld te worden vastgesteld. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
1.) Uw hypotheek dient te zijn aangewend om een woning te verkrijgen (dus ook van toepassing bij het uitkopen van uw
partner), het plegen van onderhoud / aanbrengen van verbeteringen op uw woning of het afkopen van de rechten
van erfpacht, opstal of beklemming. Alle hiermee direct verband houdende aankoopkosten en ﬁnancieringskosten,
vallen ook onder de Eigen Woningschuld. Voor de verbeteringen / onderhoud geldt een wettelijk vereiste dat deze
kosten met schriftelijke bewijzen (bonnetjes, facturen) kunnen worden aangetoond. Dit geldt voor hypotheken die na
1 januari 2001 zijn afgesloten. Een op 31 december 1995 bestaande hypotheek wordt na 1 januari 2001 dus
aangemerkt als eigenwoningschuld, zonder dat het bestedingsdoel van belang is.
2.) De verkoopopbrengst van uw huidige woning (verkoopprijs minus hypotheek en verkoopkosten) dient te worden
gebruikt om de nieuwe woning aan te kopen. De verkoopopbrengst, ook wel overwaarde genoemd, is de Eigen
Woningreserve. Een eventuele Eigen Woningreserve die is ontstaan uit een reeds eerder verkochte woning, dient
opgeteld te worden bij de verkoopopbrengst van uw huidige woning. Tezamen vormen zij de nieuwe Eigen
Woningreserve. Als u uw woning verkoopt om vervolgens een woning te gaan huren, vervalt na 3 jaar de Eigen
Woningreserve. Is de Eigen Woningreserve uit meerdere delen opgebouwd door eerdere verkopen? Dan vervalt elk
afzonderlijk deel na 3 jaar.
3.) Om de Eigen Woningschuld te bepalen, wordt de hypotheek zoals vermeld onder punt 1 verminderd met de Eigen
Woningreserve zoals vermeld onder punt 2. Hebt u minder geleend? Dan geldt dit lagere bedrag als de Eigen
Woningreserve. Hebt u meer geleend? Dan mag het meerdere niet tot uw Eigen Woningschuld worden gerekend en
is derhalve dus niet aftrekbaar.

Daarnaast gelden met ingang van 1 januari 2013 nieuwe ﬁscale regels omtrent de aftrekbaarheid van nieuwe
hypotheekverstrekkingen. Nieuwe hypotheekverstrekkingen komen alleen nog in aanmerking voor aftrek, indien de gehele
nieuwe hypotheekverstrekking minimaal via annuïteit binnen 30 jaar wordt afgelost. Eigenlijk zijn nieuwe
hypotheekverstrekkingen alleen nog met een annuïteiten of lineair aﬂosschema aftrekbaar. Onder nieuwe
hypotheekverstrekkingen wordt verstaan dat deel van de hypotheek dat hoger is dan de huidige hypotheek. Heeft u geen
bestaande hypotheek op 1 januari 2013? Dan wordt de gehele hypotheek als nieuwe hypotheekverstrekking gezien.
Vanaf 2014 zal tevens de belastingaftrek voor hogere inkomens worden beperkt. Jaarlijks, gedurende 28 jaar, zal de
maximale belastingteruggave worden verlaagd met 0,5%. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2018 het maximale teruggave
49,5% bedraagt indien u in de 52% belastingschijf valt.
In Box 1 zijn naast de rente over de eigenwoningschuld ook de ﬁnancieringskosten zelf eenmalig aftrekbaar. Hierbij geldt
wel dat dit alleen van toepassing is voor de eigenwoningschuld. Is er dus nog sprake van een eigenwoningreserve, dan
zijn deze kosten alleen naar rato van de eigenwoningschuld eenmalig aftrekbaar. Betaalde boeterente valt hier dus ook
onder. Let wel: meegeﬁnancierde boeterente valt niet onder de eigenwoningschuld. De meest voorkomende kosten naast
boeterente, welke in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige belastingaftrek, zijn:
- Afsluitkosten
- Notariskosten over de hypotheekakte
- Taxatiekosten
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- Borgtocht Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
- Inschrijvingskosten kadaster
- Bouwrente na ondertekening koopakte
Als u een verbouwing plant of u koopt een nieuwbouwwoning, wordt de hypotheek veelal door de bank in een bouwdepot
gezet. Uit het bouwdepot worden dan de rekeningen van de (ver)bouw betaald. Over het saldo van het bouwdepot
ontvangt u in de meeste gevallen een rentevergoeding. Aan de andere kant moet u ook rente voor de hypotheek betalen.
De te betalen hypotheekrente over het saldo dat in een bouwdepot zit, is maximaal gedurende 2 jaar aftrekbaar.
In ons hypotheekadvies hebben wij rekening gehouden met de hierboven omschreven situaties om zodoende netto last
van uw hypotheek te kunnen berekenen. Hierbij hebben wij ons gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. Deze
gegevens treft u aan in het hoofdstuk "Uitgangspunten" van het hypotheekadvies._ (nieuwe tekst hier aan toevoegen)
Bent u zelfstandig ondernemer? Dan is er ook een berekening gemaakt om te bepalen wat u als zelfstandig ondernemer
als netto last of ﬁscaal voordeel overhoudt. Wel willen wij u erop wijzen dat een berekening o.b.v. zelfstandig inkomen
een indicatief en voorwaardelijk karakter heeft aangezien hier sprake kan zijn van meerdere (toekomstige) factoren die
niet (volledig) in de berekening zijn verwerkt.
Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen
In box 3 betaal je belasting over het rendement op je vermogen. Om de belasting in box 3 te berekenen, moet je eerste
weten hoe hoog je eigen vermogen is. Hiervoor tel je al je vermogens bij elkaar op (spaargelden, beleggingen, waarde
tweede woning, waarde verzekeringen, geld minderjarige kinderen). Je betaalt echter niet over elke euro van je vermogen
belasting. Je betaalt pas vermogensrendementshefﬁng over het deel van je vermogen dat uitkomt boven de hefﬁngsvrije
grens van EUR 25.000,00 per persoon (voor ﬁscaal partners geldt een gezamenlijke vrijstelling van EUR 50.000,00). Heb
je meer dan EUR 3.000 aan schulden, dan mag je het meerdere hiervan ook nog van je vermogen aftrekken. Voor ﬁscaal
partners moeten de gezamenlijke schulden hoger zijn dan EUR 6.000. Verder gelden er in box 3 nog extra vrijstellingen
waar je gebruik van kunt maken (zoals groen sparen of beleggen, vermogen uitvaartverzekering, lijfrente,
bankspaarrekening voor pensioen of gouden handdruk).
De Belastingdienst gaat er vanuit dat je over je belastbaar vermogen een ﬁctief rendement behaalt. Hierover betaal je 30
procent rendementshefﬁng. Hoe hoog het ﬁctieve rendement is, hangt van de hoogte van je vermogen af.
Over je belastbaar vermogen t/m EUR 75.000, gaat de Belastingdienst uit van 2,87% rendement.
Over het deel tussen EUR 75.000 en EUR 975.000 is het ﬁctieve rendement 4,6% procent.
Over alles boven de EUR 975.000 veronderstelt de ﬁscus 5,39% procent rendement.
In de aan u gepresenteerde hypotheekberekening is alleen rekening gehouden met de inkomsten in box 3 ten aanzien
van het vermogen dat onderdeel uitmaakt van het hypotheekadvies.
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5.2 Een rente die bij u past
Een vaste of variabele hypotheekrente? Het is een vraag die dagelijks aan ons wordt gesteld. En dat is logisch want in
Nederland kennen we een grote variëteit aan rentevaste perioden. Van variabele rente tot een dertig jaar vaste rente. De
rente voor dertig jaar vastzetten is het toppunt van zekerheid, maar wordt meestal als duur ervaren; een variabele rente
is daarentegen goedkoop maar wordt veelal weer gezien als te risicovol.
Om een onderbouwde keuze te maken welke rente het beste bij u past, hebben wij u inzicht gegeven in de historische
rente ontwikkelingen. Hiervoor hebben wij ons gebaseerd op de historische rentegegevens van het CBS over de periode
1970 tot en met 2009, een periode van 40 jaar. Aangezien de CBS rentegegevens betrekking hebben op de spaarrente en
de rente van staatsobligaties, hebben wij telkens 0,75% (risico en marge voor de bank) bij deze rentestanden opgeteld
om tot vergelijkbare hypotheek rentetarieven te komen.
Op basis van het door ons verschafte inzicht in de rente, hebben wij u een aantal vragen gesteld. Op basis van uw
antwoorden op deze vragen en op basis van uw ﬁnanciële gegevens hebben wij een renteproﬁel voor u opgesteld. Deze
treft u aan in ons adviesrapport onder het hoofdstuk "Persoonlijk proﬁel".
Historie
Uit de afgelopen decennia blijkt dat de gemiddelde hypotheekrente voor 10 jaar vast 7,63% bedroeg. De gemiddelde
variabele rente over dezelfde periode komt uit op bijna 6,09%. Per saldo een verschil van 1,54% per jaar in het voordeel
van de variabele hypotheekrente.

Graﬁek 1: Verloop van de variabele hypotheekrente en de rente voor 10 jaar vast.
Per EUR 100.000 hypotheek scheelt dat over een periode van 30 jaar in totaal EUR 46.200 aan te betalen rente. Bij een
belastingvoordeel van 52% blijft daar nog ruim EUR 22.000 netto van over.
Een gemiddelde rente zegt echter niet veel. Het moment waarop u uw hypotheekrente vast zet des te meer. Op basis van
de historische rentegegevens hebben we voor ieder jaar bekeken wat de rente zou zijn geweest indien de rente voor 10
jaar zou worden vastgezet. Daartegen hebben we de variabele rente voor diezelfde periode bekeken. In de graﬁek
hieronder hebben wij voor ieder jaar dus de 10 jarige rente bepaalt alsmede wat de totale variabele rente over diezelfde
periode was.

Graﬁek 2: Verloop van de rente voor 10 jaar vast en de totale variabele rente in dezelfde periode.
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Ook deze vergelijking levert een verschil op in rente over de gehele onderzochte periode. Het verschil tussen de variabele
en 10 jaar vaste rente komt dan uit op 1,90%. Van alle onderzochte periodes is er slechts 1 periode waarbij het
aantrekkelijker was om de rente 10 jaar vast te zetten, te weten 1986 (voordeel 0,32%). Alle overige periodes waren in
het voordeel van de variabele rente, waarbij het maximale verschil ten gunste van de variabele rente ruim 4,65% bedroeg
indien de rente in 1981 op 10 jaar vast was gezet.
Ook hebben wij onderzocht of de variabele rente zijn aantrekkelijkheid verliest wanneer de hypotheekrente voor een
periode van 10 jaar relatief laag is. Onder relatief laag wordt verstaan wanneer de 10 jaar rente onder de 6,00% ligt in de
onderzoeksperiode. Er is gekeken wat het renteverschil tussen vast en variabel is indien de 10 jaar vaste rente onder dat
gemiddelde komt. Hieruit blijkt dat het verschil tussen vast en variabel in die jaren nog steeds ten gunste is van de
variabele rente. De verschillen tussen vast en variabel zijn echter wel substantieel kleiner als de tien jaar vaste rente
onder het gemiddelde komt.
Let op: De onderzochte periode loopt slechts tot het jaar 2000, omdat na dit jaar wij onvoldoende data beschikbaar
hebben om gedurende 10 jaar de variabele rente in kaart te brengen.
Renterisico
Indien u 10 jaar lang een variabele rente kiest, loopt u het risico van grote renteschommelingen. Juist dat risico is voor
velen de reden om te kiezen voor een vaste rente. Een plotselinge stijging van de rente zal immers zorgen voor een ﬁkse
toename van uw maandelijkse rentelasten. Hoe groot dat risico kan zijn bleek in de periode 1972 tot en met 1981. In
1972 startte de variabele rente met een lage stand van 2,95% per jaar. In het slotjaar 1981 was de variabele rente echter
opgelopen tot maar liefst 12,22%. De maandelijkse rentelasten zouden dus ruim verviervoudigd zijn. Indien in 1972 de
rente voor 10 jaar vast was gezet zou u 8,10% per jaar gaan betalen. De gemiddelde variabele rente kwam over deze
periode uit op 7,46% per jaar. Over de hele periode van tien jaar bleek de keuze voor een variabele rente per saldo dus
toch 0,64% voordeliger te zijn geweest.
De keuze voor een rentevaste periode van 10 jaar beperkt dus het renterisico en daarmee het risico van onverwacht
stijgende maandlasten. Toch resteert een ander risico. Aan het einde van de rentevast periode moet immers weer
gekozen worden voor een nieuwe rentevast periode. Indien steeds voor een 10 jaar vaste termijn wordt gekozen, bestaat
de kans dat u een hogere rente moet gaan betalen voor de nieuwe termijn van 10 jaar. Indien in de periode 1970 tot en
met 1973 een rentevast periode kozen werd van 10 jaar, was de gemiddelde rentestijging 2,39% voor de nieuwe 10 jaar
termijn. Dit komt overeen met een gemiddelde toename van de maandelijkse rentelasten met 28,42%.
Echter, indien tussen 1974 en 1999 de keuze werd gemaakt voor een 10 jaar vaste rente, bleek de rente voor de nieuwe
10 jaar termijn op de verlengingsdatum gemiddeld 1,92% lager uit te vallen. De maandlasten daalden daardoor met
gemiddeld 22,47%. Gedurende deze periode van 25 jaar kwam het geen enkele keer voor dat op verlengingsdatum een
hogere rente moest worden betaald.
Lastenrisico
Een variabele hypotheekrente blijkt in 29 van de 30 onderzochte periodes voordeliger te zijn dan een 10 jaar vaste rente.
U moet echter wel het risico van de renteschommelingen kunnen dragen. Gekeken over de gehele periode van 1970 tot
en met 2009 zien we dat het gemiddelde extra risico van een variabele rente ten opzichte van een 10 jaar vaste rente
groot is. Gedurende de onderzochte periode bedroeg het verschil tussen de hoogste en laagste 10 jaar vaste
hypotheekrente 8,19%. Een aanzienlijk verschil, maar toch staat dit in schril contrast bij de 10,58% die zich voordeed bij
de variabele rente. Daarbij moet echter een belangrijke aantekening worden gemaakt. Het verschil tussen de hoogste en
laagste variabele rente komt met name doordat de variabele rente veel dieper is gezakt dan de tien jaar vaste rente. De
toppen van de beide rentes liggen op ongeveer hetzelfde niveau.
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Rente laag dus rente vast?
De keuze voor een variabele hypotheekrente lijkt op basis van de historische gegevens dus vrijwel altijd het meest
voordelige advies, omdat het op de lange termijn vrijwel altijd leidt tot de laagste maandlasten. Of een variabele
hypotheekrente een verstandige keuze is hangt echter sterk af van uw draagkracht en uw risicobereidheid. Omdat de
woonlasten in veel huishoudens een aanzienlijk deel vormen van de maandelijkse uitgaven kiest men vaak voor de
zekerheid van een langere rentevaste periode.
Bij keuze voor een variabele rente of een korte rentevast periode moet u zich dus afvragen of u de hogere lasten bij een
plotseling stijgende rente wel kunt betalen. Is het antwoord ‘nee’, dan kunt u de rente beter voor 5 of 10 jaar vastzetten
of een lagere hypotheek nemen. Hieronder hebben wij in een graﬁek weergegeven hoe de hypotheeklasten zich
ontwikkelen bij een rentestijging van 2,50%. Hierbij is als uitgangspunt een huidige rente van 6,00%, een hypotheek van
EUR 200.000,00 en een belastingtarief van 42,00% genomen. De stijging van de hypotheeklasten zijn in dit geval EUR
416,67 bruto per maand (netto EUR 241,67 per maand).

Graﬁek 3: Maandlast voor en na een rentestijging.
Rentekorting of opslag
Voor sommige aﬂossingsvormen geldt een rente opslag. U betaalt dus meer rente over dit leningdeel in vergelijking tot
een andere aﬂossingsvariant. Ook komt het voor dat een maatschappij u een rentekorting verleent. In een dergelijke
situatie betaalt u dus minder rente. Belangrijk hierbij is om te weten of de opslag of korting gedurende de gehele looptijd
van uw hypotheek geldt of alleen gedurende een bepaalde periode (meestal gelijk aan de rentevast periode).
In geval van een rentekorting kan een rente dus aantrekkelijk lijken gedurende de beginperiode. Echter, zodra er sprake is
van een renteverlenging – uw gekozen rentevast periode is dan bijvoorbeeld afgelopen - kan de korting vervallen. Mocht
de rentestand op dat moment gelijk staan aan de rentestand bij het aangaan van de rentevast periode, gaat u dus meer
betalen. In de berekening die wij voor u hebben gemaakt hebben wij rekening gehouden met het vervallen van evt.
rentekortingen of opslagen.
Bepaling maximale hypotheek
Door de bank wordt aan de hand van o.a. uw inkomen bepaald hoeveel hypotheek maximaal verantwoord is. In
hoofdstuk 4 kunt u hier meer over lezen. De berekening hiervan wordt gebaseerd op wat u maximaal verantwoord aan
hypotheeklasten kunt dragen. Uw hypotheeklasten worden bepaald door te betalen rente en aﬂossing. Hoe hoger dus uw
rente is, des te lager de hypotheek zal zijn die u kunt verkrijgen.
De conclusie die u hieruit zou kunnen trekken is dat u bij een variabele hypotheekrente veel meer kan lenen dan bij een
hypotheek met een lange rentevast periode. Dat is echter niet zo. De banken hebben gesteld dat bij rentevast periodes
lager dan 10 jaar vast, het risico van een rentestijging op korte termijn – en dus ook stijging van de hypotheeklasten –
groter is dan bij een rente die 10 jaar of langer vast staat. Vandaar dat men bij rentevast periodes die korter zijn dan 10
jaar uitgaat van een norm percentage. Dit percentage wordt ieder kwartaal opnieuw vastgesteld.
In de meeste gevallen ligt het norm percentage substantieel hoger dan de rente die behoort bij een 10 jarige rentevast
periode. Daardoor kun je veelal een hogere hypotheek verkrijgen met een 10 jaar vaste rente dan bij een variabele rente.
Dit kan dan ook een reden zijn om uw keuze te maken voor een 10 jaar of langere rentevast periode.
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Boeterente
Indien de rente voor een langere termijn wordt vastgezet, betekent dit echter niet automatisch dat men deze duur ook
daadwerkelijk uitzit. Men is veelal bereidt bij een rentedaling het rentecontract open te breken, een boeterente te betalen
en een nieuw rentecontract af te sluiten. De te betalen boeterente is van een aantal factoren afhankelijk. Ook de
berekeningswijze verschilt per aanbieder.
Allereerst is het van belang hoeveel procent u boetevrij mag aﬂossen per jaar. Hoe hoger het percentage, des te minder
uw mogelijke boete bedraagt bij afkoop van het rentecontract. Daarnaast is het van belang welke rentes men gaat
hanteren om de hoogte van de boete te bepalen. Wordt de vergelijking gemaakt met de huidige marktrente die zou
gelden voor een rentevast periode die gelijk is aan de resterende duur of maakt men een vergelijking met de huidige
marktrente die zou geldt voor een rentevast periode die u oorspronkelijk hebt gekozen? Hanteert men als uw huidige
tarief het rentetarief met een eventuele korting of zonder korting? En geldt er misschien een minimale boete die u altijd
verplicht bent om te betalen?
Voordat u besluit om uw rentecontract open te breken is het verstandig om goed na te rekenen of een te betalen boete
wel opweegt tegen de voordelen van een nieuw rentecontract. Kortom, veel aspecten waar u rekening mee dient te
houden indien u in de toekomst ook nog ﬂexibel wilt blijven ten aanzien van uw gemaakte keuze. Wij hebben de boete
voorwaarden van de gekozen hypotheek dan ook duidelijk met u doorgenomen.
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5.3 Een aﬂossingsvorm die bij u past
Voor uw hypotheek kunt u kiezen uit een aantal aﬂossingsvormen. Het kenmerkende verschil tussen de verschillende
aﬂossingsvormen ligt in de manier waarop de hypotheek wordt afgelost. Dit heeft namelijk consequenties voor de te
betalen rente. Rente wordt betaald over de nog openstaande hypotheek (dus niet over het afgeloste bedrag).
Hypotheken kunnen worden onderscheiden in 3 categorieën, te weten:
1.)
Geen aﬂossing van de hypotheek
2.)

Aﬂossing gedurende de looptijd van de hypotheek

3.)

Aﬂossing aan het einde van de looptijd van de hypotheek

Het is ook mogelijk om verschillende aﬂossingsvormen te combineren binnen uw hypotheek door bijvoorbeeld een deel
niet af te lossen, een deel gedurende de looptijd af te lossen en een deel aan het einde van de looptijd af te lossen. Let
wel: het kan voorkomen dat een geldverstrekker een bepaalde aﬂossingsvorm niet aanbiedt.
In de uitleg over de verschillende hypotheekvormen gaan wij in de voorbeelden uit van een hypotheek van EUR 200.000
met een looptijd van 30 jaar en een rentepercentage van 6,00% waarbij de rente gedurende de gehele looptijd aftrekbaar
is, waarbij wij uitgaan van een inkomstenbelastingtarief van 42,00%.
1. Geen aﬂossing van de hypotheek
Deze hypotheekvorm wordt ook wel de aﬂossingsvrije hypotheek genoemd. Bij een aﬂossingsvrije hypotheek wordt
gedurende de looptijd van de hypotheek niets afgelost. Aan het einde van de looptijd wordt de totale hypotheek ineens
voldaan. Dit kan u bijvoorbeeld doen met spaargeld. Maar u kunt ook de woning verkopen en met de opbrengst de
hypotheek aﬂossen. Of u sluit een nieuwe hypotheek af. Met het geld van de nieuwe hypotheek lost u dan de oude
hypotheek af.
Gedurende de looptijd wordt alleen een gelijkblijvende rente betaald over het geleende bedrag. De maandlasten zijn
hierdoor relatief laag en het ﬁscale voordeel is maximaal, omdat er gedurende de looptijd geen aﬂossing plaatsvindt.
Wel dient men er rekening mee te houden dat de hypotheekrente maximaal dertig jaar aftrekbaar is. Er dient met name
te worden opgelet of u ook na de looptijd van de hypotheek, de hypotheeklast nog kunt blijven dragen. U hebt namelijk
niets afgelost en bent dus nog steeds rente over uw (nieuwe) hypotheek verschuldigd. De onderstaande graﬁeken geven
het verloop van de aﬂossingsvrije hypotheek schematisch goed weer.

Graﬁek 4 en 5: Weergave van de bruto en netto maandlast bij een aﬂossingsvrije hypotheek en de hypotheekschuld gedurende de looptijd
van de lening.

Een speciale vorm van de aﬂossingsvrije hypotheek is de krediethypotheek. Bij deze hypotheekvorm kunt u tot een
bepaald afgesproken bedrag (kredietlimiet) geld opnemen. Na iedere opname wordt het saldo van de hypotheek dus
hoger.
Ondanks dat de naam "aﬂossingsvrij" anders suggereert, dient de hypotheek aan het einde van de looptijd dus wel
degelijk te worden afgelost. Deze hypotheekvorm herbergt op termijn mogelijk grote risico's. Want wat gebeurt er als u
de hypotheek aan het einde van de looptijd wenst af te lossen door:
- middel van opgebouwd vermogen (spaargeld), maar uw vermogen valt substantieel lager uit?
- uw woning te verkopen, maar de opbrengst van uw woning is lager dan de hypotheek?
- een nieuwe hypotheek af te sluiten, maar uw inkomen is dusdanig lager dat u de bijbehorende lasten niet meer kunt
dragen?
2. Aﬂossing gedurende de looptijd van de hypotheek
Bij deze hypotheekvorm onderscheiden we 2 varianten van aﬂossing:
• Lineaire aﬂossing
• Aﬂossing o.b.v. annuïteit
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Lineaire hypotheek
Bij deze aﬂossingsvorm wordt de hypotheek lineair afgelost. Dat wil zeggen dat jaarlijks een gelijk bedrag wordt afgelost
op de hypotheek. Men betaalt dus rente voor de schuld en lost per maand of jaar een vast bedrag af totdat de lening in
zijn geheel is afgelost.
Bij een lening van EUR 200.000,-- welke in 30 jaar afgelost moet worden is de aﬂossing per jaar dus EUR 6.666,67. Het
feit dat de hypotheekschuld met iedere aﬂossing afneemt heeft uiteraard gevolgen voor de te betalen rente. Deze wordt
namelijk berekend over de restschuld (openstaande hypotheek). Neemt de schuld elke termijn met een gelijk bedrag af,
dan zal ook de te betalen rente elke termijn verder dalen.
De aanvangslasten bij lineaire aﬂossing zijn ten opzichte van andere aﬂossingsvormen hoog. In het eerste jaar is de last
het hoogst van alle jaren. Als gevolg van minder te betalen rente iedere termijn, neemt de last ieder jaar verder af. In
vergelijking met de andere aﬂossingsvormen is de lineaire hypotheek wel de goedkoopste hypotheek. Gedurende de
looptijd wordt namelijk de minste rente betaald.
Aangezien de te betalen rente elke periode daalt, wordt het belastingvoordeel gedurende de looptijd van de hypotheek
ook alsmaar geringer. Er kan immers steeds minder rente worden afgetrokken. De bruto lasten van de lineaire hypotheek
dalen dus wel (en dus de netto lasten automatisch ook), maar de netto lasten dalen minder hard. Doordat de
hypotheekrente aftrek gedurende de looptijd van een lineaire lening sterk afneemt, is het voor particulieren veelal niet de
meest geschikte aﬂossingsvorm. De onderstaande graﬁeken geven het verloop van de lineaire hypotheek schematisch
goed weer.

Graﬁek 6 en 7: Weergave van de bruto en netto maandlast bij een lineaire hypotheek en de hypotheekschuld gedurende de looptijd van de
lening.
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Annuïteitenhypotheek
Bij de annuïteiten hypotheek is het meest kenmerkende aspect dat de jaarlijkse bruto hypotheeklast gelijk blijft. Het
totaalbedrag dat u aan rente en aﬂossing betaalt blijft gedurende de gehele looptijd gelijk. De samenstelling van de
totale bruto last verandert echter met elke betalingstermijn. Omdat er in elke termijn een deel aﬂossing zit, is er in de
volgende termijn een lager bedrag aan rente verschuldigd, hierdoor kan er iedere keer weer meer worden afgelost.
Aangezien het aﬂossingsbedrag gedurende de looptijd toeneemt en de te betalen rente afneemt, neemt het
belastingvoordeel gedurende de looptijd van de hypotheek ook af. Dit heeft tot gevolg dat de nettolasten gedurende de
looptijd steeds verder stijgen.
Tijdens de looptijd van de hypotheek verschuift de het zwaartepunt van de bruto last dus van rente naar aﬂossing.
Grofweg valt bij een annuïteitenhypotheek te stellen dat op de helft van de looptijd circa een derde deel is afgelost en op
twee derde van de looptijd pas de helft van de hoofdsom. Na deze periode gaat de aﬂossing van de hoofdsom erg snel.
De bruto hypotheeklast (bij deze hypotheekvorm ook wel annuïteit genoemd) wijzigt alleen wanneer gedurende de
looptijd de te betalen rente veranderd. Een stijging van de rente zal lijden tot een stijging van de bruto hypotheeklast, een
rentedaling leidt op haar beurt tot een daling van de bruto hypotheeklast.
De onderstaande graﬁeken geven het verloop van de annuïteitenhypotheek schematisch goed weer.

Graﬁek 8 en 9: Weergave van de bruto en netto maandlast bij een annuïteiten hypotheek en de hypotheekschuld gedurende de looptijd van
de lening.

3. Aﬂossing aan het einde van de looptijd van de hypotheek
Bij deze hypotheekvorm onderscheiden we 2 varianten van aﬂossing:
• Aﬂossing via opgebouwd vermogen in een verzekering met keuze uit:
• Vermogensopbouw gebaseerd op beleggingsresultaten
• Vermogensopbouw gebaseerd op rentevergoedingen
• Aﬂossing via opgebouwd vermogen op een rekening met keuze uit:
• Vermogensopbouw gebaseerd op beleggingsresultaten
• Vermogensopbouw gebaseerd op rentevergoedingen
Bij deze aﬂossingsvormen wordt tegelijk met het aangaan van de hypotheek een kapitaalsopbouw verzekering of
rekening afgesloten. Kenmerkend voor deze aﬂossingsvorm is dat er gedurende de looptijd geen aﬂossingen
plaatsvinden. Hiervoor in de plaats komt de te betalen verzekeringspremie of inleg op de rekening. De bruto lasten van
deze hypotheekvariant bestaan uit de periodiek te betalen rente over de hypotheek en de periodiek te betalen premie /
inleg. Wanneer de hypotheekrente gedurende de looptijd niet verandert blijven de bruto lasten gelijk. In vergelijking met
andere hypotheekvormen is het belastingvoordeel bij deze hypotheekvariant maximaal.
De periodiek te betalen premie / inleg is niet aftrekbaar. Echter onder bepaalde voorwaarden is de opbouw en uitkering
hiervan wel onbelast. Dit geldt bij een verzekering voor de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) en bij een rekening
voor de Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of een Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW). De voorwaarden waaraan de
verzekering of rekening minimaal dient te voldoen zijn:
• U heeft een eigen woning en een eigenwoningschuld;
• Gedurende minimaal 15 jaar – of tot overlijden van de verzekeringsnemer / rekeninghouder – dient u ieder jaar een
bedrag te storten in de rekening of verzekering
• het hoogste bedrag dat in een jaar wordt gestort, mag niet meer bedragen dan tien maal het laagste bedrag dat in
enig ander jaar is gestort;
• de rekening of verzekering moet zijn afgesloten bij een professionele bank, verzekeraar of beleggingsinstelling.

Voor de verzekering geldt dat deze recht moet geven op een eenmalige uitkering bij leven of overlijden van de
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verzekeringsnemer, zijn echtgenoot of degene met wie hij/zij een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert.
Tevens laat u in de polis aantekenen dat de uitkering gebruikt zal worden om de hypotheekschuld af te lossen.
Voor de rekening geldt dat deze slechts eenmaal mag worden vrijgegeven voor de aﬂossing van de eigenwoningschuld.
De rekening dient maximaal dertig jaar na de eerste overmaking geheel gedeblokkeerd te zijn. De behaalde rente of het
behaalde rendement blijft gedurende de looptijd binnen de rekening.
Voldoet u aan deze voorwaarden, dan wordt de rekening of verzekering in box 1 geplaatst. Deze is enkel vrijgesteld van
belastinghefﬁng indien uw opgebouwde vermogen niet meer bedraagt dan uw hypothecaire schuld. De vrijstelling is
echter nooit hoger dan het bedrag aan eigenwoningschuld dat u aﬂost. Hiervoor geldt een maximum van:
• EUR 36.800,00 bij een looptijd tot 20 jaar
• EUR 162.000,00 bij een looptijd van minimaal 20 jaar
De genoemde vrijstellingen gelden per belastingplichtige. Is er sprake van een ﬁscale partner, dan wordt uitgegaan van
het dubbele van deze bedragen. Het bedrag van de vrijstelling wordt jaarlijks aangepast.
Voldoet u niet meer aan de voorwaarden voor de KEW, SEW of BEW, dan betaalt u inkomstenbelasting (box 1 tarief) over
het rentebestanddeel. Ontvangt u meer dan de vrijstelling die voor de KEW, SEW of BEW geldt, dan betaalt u
inkomstenbelasting (box 1 tarief) over het rentebestanddeel in het gedeelte boven de vrijstelling. Het rentebestanddeel
is gelijk aan de uitkering minus de ingelegde bedragen in de rekening of verzekering. Zodra de verzekering of rekening
niet (meer) voldoet aan de voorwaarden, dan stelt de ﬁscus dus dat de verzekering als het ware (ﬁctief) tot uitkering is
gekomen of de rekening is gedeblokkeerd.
Vanaf 1 april 2013 is niet meer mogelijk om een nieuwe KEW, SEW of BEW af te sluiten. Wel blijft het mogelijk om een
bestaande KEW, SEW of BEW geruisloos voort te zeten of om te zetten naar een andere KEW, SEW of BEW al dan niet bij
een andere aanbieder. Hiervoor gelden echter wel een aantal voorwaarden:
• De premie / inleg (of doelkapitaal) mag niet worden verhoogd
• De looptijd mag niet worden verlengd
Aﬂossing via een verzekering
Bij deze aﬂossingsvorm betaalt u naast de verplichte rente voor uw hypotheek ook een premie voor een
levensverzekering (indien box 1: KEW). Deze verzekering bestaat meestal uit 2 componenten, te weten:
Een verzekering die een kapitaal uitkeert indien u komt te overlijden, waarmee u een deel of de volledige
•
hypotheekschuld kan aﬂossen.
• Een depot waarin u vermogen opbouwt, waarmee u na een bepaalde periode de hypotheekschuld kan aﬂossen.

Omdat de levensverzekering een apart product is, zal de verzekeraar kosten in rekening brengen voor het product. Deze
kosten bestaan veelal uit maandelijkse kosten (onderdeel van de te betalen premie) en een marge op het behaalde
rendement. De onderstaande graﬁeken geven het verloop van de hypotheek met aﬂossing via een levensverzekering
goed weer.

Graﬁek 10 en 11: Weergave van de bruto en netto maandlast bij een hypotheek met aﬂossing via een verzekering en de waarde opbouw en
hypotheekschuld gedurende de looptijd.

Het te betalen bedrag voor de levensverzekering bestaat dus uit een vermogensopbouwdeel en een overlijdensrisicodeel.
Aﬂossing via een rekening
Bij deze aﬂossingsvorm betaalt u naast de verplichte rente voor uw hypotheek ook een inleg op een rekening (indien box
1: SEW of BEW). Middels deze rekening bouwt u vermogen op, waarmee u na een bepaalde periode de hypotheekschuld
kan aﬂossen. Omdat de rekening een apart product is, zal de ﬁnanciële instelling kosten in rekening brengen voor het
product. Deze kosten bestaan veelal uit een marge op het behaalde rendement.
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In tegenstelling tot een aﬂossing via een verzekering, vindt er bij opbouw via een rekening dus geen uitkering plaats bij
tussentijds overlijden. Bij overlijden valt alleen het saldo van uw rekening vrij. De onderstaande graﬁeken geven het
verloop van de hypotheek met aﬂossing via een rekening goed weer.

Graﬁek 12 en 13: Weergave van de bruto en netto maandlast bij een hypotheek met aﬂossing via een rekening en de weergave van de
opbouw en hypotheekschuld gedurende de looptijd.

Om u te verzekeren tegen het risico van tussentijds overlijden, dient u een aparte overlijdensrisico verzekering af te
sluiten. De kosten hiervoor zijn niet in bovenstaande graﬁek opgenomen.
Bestaande rekening of verzekering
Indien u reeds een bestaande levensverzekering of rekening hebt, welke is aangemerkt als box 1, kan het verstandig zijn
om deze verzekering of rekening me te nemen naar uw nieuwe hypotheek. Zoals eerder hebt kunnen lezen kan u anders
geconfronteerd worden met een belasting in box 1 over het behaalde rendement.
Naast het ﬁscale regime moet u ook goed opletten wat de kosten zijn binnen deze bestaande verzekering of rekening.
Mede door hoge ondoorzichtige kosten en onttrekkingen uit de opgebouwde waarde gecombineerd met negatieve
beleggingsresultaten, kunnen veel bestaande levensverzekering met opbouwkapitaal worden aangemerkt als een
zogenaamde "woekerpolis".
Doordat de afgelopen jaren steeds betere en transparantere producten op de markt zijn gekomen, kan het zijn dat een
zelfde soort product (of combinatie van producten) inmiddels verkrijgbaar is tegen veel lagere kosten. Het kan dan ook
interessant zijn om over te stappen naar zo'n nieuw product.
Indien u niet geconfronteerd wilt worden met een belasting in box 1 over het rendement uit uw bestaande verzekering of
rekening, bestaat ook de mogelijkheid om deze geruisloos voort te zetten. Geruisloze voortzetting houdt in dat u uw
bestaande rekening of verzekering niet afkoopt, maar voortzet in een nieuw product. De waarde van uw bestaande
rekening of verzekering wordt als eenmalige inbreng in het nieuwe product gestort. Het nieuwe product dient nog wel te
voldoen aan alle vereisten die gelden voor een verzekering of rekening die in aanmerking dient te komen voor box 1.
Vermogensopbouw o.b.v. beleggingen
Zowel binnen de verzekering als binnen de rekening bestaat de mogelijkheid om het vermogen te laten renderen o.b.v.
behaalde beleggingsresultaten. De gestorte bedragen worden in beleggingen gestoken welke voor rekening en risico van
u zijn. Het gevolg hiervan is dat het werkelijke eindkapitaal heel anders kan zijn dan het verwachte eindkapitaal bij ingang
van de rekening of verzekering. Het eindkapitaal kan hoger zijn, maar ook lager. Immers, iedereen weet dat het beleggen
van geld bepaalde risico's met zich meebrengt. Dit maakt deze vorm van vermogensopbouw dus risicovoller.
Het grote verschil tussen vermogensopbouw o.b.v. beleggingen via een rekening of via een verzekering is dat bij de
rekening u zelf rechtstreeks in beleggingsobjecten belegt. Bij een verzekering daarentegen is het de ﬁnanciële instelling
die voor rekening en risico van u belegt.
Om een beeld te kunnen vormen van hoeveel het verwachte eindkapitaal zal bedragen, wordt er door ons gerekend met
een gemiddeld rendement gedurende de looptijd. Dit gemiddelde is veelal (een afgeleide van) het bruto historisch
rendement van een bepaalde belegging. Echter, behaalde rendementen uit het verleden, bieden geen garantie voor de
toekomst. Daarnaast is het zo dat beleggingsresultaten continu zullen ﬂuctueren. De ene keer is dat bijvoorbeeld
+10,00% en de andere keer misschien weer wel -10,00%. Hoe langer echter uw beleggingshorizon is (einddatum ligt ver
in de toekomst), des te minder zijn de effecten van sterk ﬂuctuerende beleggingsresultaten.
Onze berekeningen zijn gebaseerd op een gemiddeld rendement dat ieder jaar weer wordt behaald. Echter, indien een
belegging bij periodieke inleg in de beginjaren fors boven het gemiddelde presteert en in de laatste jaren juist er onder
(waarbij het gemiddelde dus wel wordt behaald), zal toch het eindkapitaal lager zijn dan hetgeen verwacht was bij een
jaarlijks gelijk rendement. Dit wordt veroorzaakt door het samengesteld interest principe: rendement over rendement. Het
is dan ook zaak om gedurende de looptijd uw gerealiseerde vermogensopbouw te monitoren en te vergelijken met de
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verwachte vermogensopbouw. In onderstaande graﬁek wordt duidelijk weergegeven wat de verschillen zijn in zo'n geval.

Graﬁek 14: De vermogensopbouw o.b.v. beleggingen met verschillende vermogensopbouwscenario's.

Rendementsscenario (gemiddeld 8,00%):
Jaar 1 – 5: + 16,00%
Jaar 6 – 15: + 8,00%
Jaar 16 – 30: + 0,00%
Tevens zijn er ook nog verschillende risico beperkende varianten bij vermogensopbouw via beleggingen. Allereerst kunt u
natuurlijk kiezen voor een belegging die minder risicovol is. Dit gaat over het algemeen weer wel gepaard met een lager
verwacht rendement, waardoor de vraag op zal komen of het niet interessanter is om via een rentevergoeding de
opbouw te laten plaatsvinden.
Daarnaast zijn er diverse beleggingsproducten verkrijgbaar, waarbij een deel van of uw gehele inleg is gegarandeerd.
Soms wordt zelfs ook nog een minimaal rendement gegarandeerd. Bij zulke garanties moet u zich echter wel realiseren
dat ook dit weer ten koste gaat van het te behalen rendement. Of anders gezegd: om het zelfde eindkapitaal te behalen,
dient u meer in te leggen. Bij verzekeringen bestaat ook nog de beleggingsvariant met winstdeling. Met een dergelijke
verzekering deelt de verzekeringsnemer mee in de winst van de verzekeraar. Door de inleg en de daarbij behorende
winstuitkeringen groeit het vermogen jaarlijks. Let wel: ook hier geldt dat niet van te voren vast staat of de verzekeraar
winst zal behalen en hoeveel deze zal bedragen. In onderstaande graﬁek geven we schematisch weer wat de kosten van
dergelijke garanties kunnen zijn.

Graﬁek 15: De vermogensopbouw o.b.v. beleggingen met verschillende garantievormen.

Vermogensopbouw o.b.v. sparen
Zowel binnen de verzekering als binnen de rekening bestaat de mogelijkheid om vermogen op te bouwen via sparen. De
rentevergoeding die men dan ontvangt is gelijk aan de te betalen hypotheekrente. Bij een eventuele rentestijging zal dus
ook de vergoeding over het opgebouwd vermogen worden verhoogd. Hierdoor kan de storting weer worden verlaagd om
uiteindelijk hetzelfde eindkapitaal te bereiken. Door dit samenspel tussen de hypotheekrente en het te storten bedrag
zijn de bruto woonlasten een stuk stabieler dan bij vermogensopbouw via beleggingen.
Mede door de koppeling van hypotheekrente aan de spaarvergoeding is er zekerheid dat het verwachte eindkapitaal aan
het einde van de looptijd in zijn geheel behaald wordt. Dit omdat de rente op voorhand bekend is. Op basis van het op te
bouwen vermogen wordt de te betalen storting berekend. Hoe korter de rentevast periode, des te meer rentewijzigingen
u kunt verwachten. Bij eventuele hypotheekrente wijzigingen wordt de te betalen storting telkens opnieuw berekend. De
bruto lasten blijven ongewijzigd, wanneer er sprake is van een constante rente. In onderstaande graﬁek is goed te zien
welk effect een rentestijging en een rentedaling hebben op de bruto last.
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Graﬁek 16: De vermogensopbouw o.b.v. sparen bij invloed van rentedaling en rentestijging gedurende de looptijd.

Keuze type vermogensopbouw
In vergelijking tot vermogensopbouw via beleggingen kan de bruto last bij vermogensopbouw via sparen hoger uitvallen.
Afhankelijk van de gekozen belegging kan er namelijk sprake zijn van een hoger rendement waarmee gerekend wordt,
waardoor de te betalen storting lager uitvalt.

Graﬁek 17: Verschil in premie tussen een beleggingsrekening o.b.v. 8% rendement en een spaarrekening o.b.v. 6% rente.
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Daarnaast geldt ook dat wanneer de hypotheekrente daalt, de bruto lasten bij vermogensopbouw via beleggingen ook
kunnen dalen. Immers, als het verwachte rendement wordt behaald, blijft het te storten bedrag gelijk. Daarentegen geldt
weer wel dat bij een stijgende rente, de lasten bij vermogensopbouw via beleggingen ook harder stijgen. In onderstaande
graﬁeken wordt duidelijk welke effecten dit kan hebben.

Graﬁek 18 en 19: Bruto en netto lasten bij vermogensopbouw o.b.v. beleggingsrekening en spaarrekening bij een rentedaling en rentestijging.

Zoals eerder reeds aangegeven is het risico bij beleggingen hoger. Bij deze aﬂossingsvorm bestaat dus de kans dat het
verwachte eindkapitaal niet wordt behaald, waardoor u met een hogere restschuld kan achterblijven op de einddatum,
dan wel dat u gedurende de looptijd meer moet gaan storten om het beoogde eindkapitaal te realiseren.
Gezien het beursklimaat van de afgelopen jaren en de negatieve aandacht die beleggingen soms heeft in de media wordt
steeds minder de keuze gemaakt voor deze vorm van vermogensopbouw. De vraag is echter of dit terecht is.
Vermogensopbouw via beleggingen kan wel degelijk een geschikte keuze voor u zijn. Dit hangt echter volledig af van
welk risico u bereid bent om te lopen en welk budget u ter beschikking hebt.
Om u meer inzicht te geven in de mogelijkheden en risico's die beleggingen u bieden, hebben wij in onderstaande graﬁek
het volgende scenario uitgewerkt. Wij zijn hierbij uitgegaan van een belegging in Nederlandse aandelen conform de AEX
index. Deze belegging kan aangemerkt worden als een belegging met een hoog risico. Over de afgelopen 16 jaar geldt
een gemiddeld rendement van 4,04% op deze belegging. Op basis van de beleggingsresultaten uit het verleden kunnen
we met 95% zekerheid stellen dat het gemiddeld rendement over 30 jaar zich tussen de -0,81% en de 8,89% zal bevinden.
Deze afwijking wordt gebaseerd op:
- Het risico van het fonds: hoe lager het risico, des te minder kunnen de afwijkingen worden
- De beleggingshorizon: hoe korter de looptijd van de belegging, des te groter kunnen de afwijkingen worden.

Graﬁek 20: Voorbeeld opbouw van het kapitaal met de gemiddelde rendementen van 4,04%, -0,81% en 8,89%.

Het is mogelijk om binnen 1 verzekering of rekening te switchen tussen de vermogensopbouw via sparen of
beleggingen. De hypotheekvorm wordt ook wel de hybride hypotheek genoemd. Let op: aan het switchen kunnen soms
bepaalde condities verbonden zitten die een nadelig effect hebben op de opgebouwde waarde.
Wij hebben u meer inzicht gegeven in de risico's en mogelijkheden van de mogelijke aﬂossingsvormen. Hierdoor bent u
nu beter in staat om te bepalen welk risico u bereid bent om te lopen. Tevens bent u nu ook beter in staat om te bepalen
wat de kosten zijn indien u bepaalde risico's niet wenst te lopen.
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Niet aftrekbaar leningdeel (box 3)
Indien een deel van de hypotheekrente niet aftrekbaar is in box 1, valt deze automatisch in box 3. Doordat de rente over
dit deel van de hypotheek niet aftrekbaar is, zijn de netto lasten hierop het hoogst. Het verdient dan ook aanbeveling om
dit deel van de hypotheek zo snel mogelijk af te lossen. Hierdoor hebt u in de beginperiode van uw hypotheek een
hogere netto last in vergelijking tot de situatie dat u deze aﬂost gedurende de gehele looptijd.
Echter, gezien de totale netto last die u betaalt, is dit op de lange termijn weldegelijk een juiste keuze. In onderstaande
graﬁek krijgt u hiervan een goed beeld.

Graﬁek 21: Voordeel op het versneld inlossen van het niet-aftrekbaar deel van de hypotheek.

Overbruggingskrediet
Indien u een nieuwe woning heeft gekocht, kan het voorkomen dat op het moment van levering van uw nieuwe woning,
uw huidige woning nog niet is verkocht of geleverd aan de nieuwe kopers. In dat geval hebt u dus tijdelijk te maken met 2
woningen en mogelijk ook de lasten van 2 hypotheken. U kunt dus nog niet beschikken over de verkoopopbrengst van
uw huidige woning, terwijl bij de ﬁnanciering van uw nieuwe woning vaak al rekening is gehouden met de verwachte
verkoopopbrengst. U kunt immers pas gebruik maken van de verkoopopbrengst, als uw huidige woning is verkocht en
geleverd aan de nieuwe kopers. Een overbruggingskrediet kan hier uitkomst bieden.
Een overbruggingskrediet is een tijdelijke extra hypotheek om de tijd te overbruggen tussen de levering van uw nieuwe
woning en de verkoop van uw oude woning. Voor de hoogte van een overbruggingskrediet wordt uitgegaan van de
(geschatte) verkoopprijs van uw huidige woning, verminderd met de daarop rustende hypotheek en de te maken
verkoopkosten. Tevens maakt het bij de bepaling van de hoogte van een overbruggingskrediet nog een verschil of de
huidige woning al is verkocht en de ontbindende voorwaarden inmiddels verstreken zijn, of dat de huidige woning nog
niet is verkocht. Is de huidige woning nog niet verkocht, dan is de maximale vestrekking van het overbruggingskrediet
lager.
Met de verkoopopbrengst van de huidige woning wordt het overbruggingskrediet afgelost. De rente voor het
overbruggingskrediet is variabel en wordt berekend over het exacte aantal dagen dat het krediet heeft gelopen. Dit
gebeurt per maand achteraf. De maximale looptijd van het overbruggingskrediet kan verschillen tussen de aankoop van
een bestaande woning en de aankoop van een nieuwbouw woning. In de meeste gevallen varieert de maximale looptijd
tussen de 12 en 24 maanden.
Iedere geldverstrekker hanteert haar eigen voorwaarden en criteria voor het verstrekken van een overbruggingskrediet.
Over het algemeen wordt er door de geldverstrekker goed gekeken of u in staat bent om gedurende een bepaalde
periode (minimaal de looptijd), de dubbele maandlasten te kunnen dragen.
In geval van een overbruggingskrediet, bent u tijdelijk in het bezit van twee woningen en zal er één woning dus tijdelijk
leeg staan. Indien u dit voor de ﬁscus onder de gestelde voorwaarden aannemelijk kunt maken, kunt u de totale
hypotheekrente van beide woningen ﬁscaal aftrekken gedurende ten hoogste drie jaar, volgend op het lopende jaar
waarin de woning in de verkoop is gezet.
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5.4 Een verantwoorde hypotheek
Een hypotheek afsluiten is een van de meest ingrijpende beslissingen die u maakt. Het is dan ook van groot belang dat u
nu en in de toekomst uw hypotheeklasten kunt blijven betalen. Overcreditering (te veel lenen) moet worden voorkomen.
Want indien u uw hypotheeklasten niet meer kunt betalen kan dit tot gevolg hebben dat uw woning mogelijk gedwongen
verkocht moet worden, waarbij de kans bestaat dat u met een restschuld achter blijft (indien de verkoopopbrengst lager
is dan de hypotheek). Om te bewerkstelligen dat er geen overcreditering plaatsvind en tegelijkertijd toch de woningmarkt
te blijven stimuleren, zijn een aantal normen en instanties in het leven geroepen. De werking hiervan hebben wij u in ons
adviesgesprek reeds uitvoerig toegelicht. Hieronder treft u nog een korte samenvatting aan.
GHF-norm
Het Contactorgaan Hypothecair Financiers (afgekort: CHF) is een organisatie waarbinnen de banken zich hebben
verenigd om bepaalde gedragsregels met elkaar af te spreken. Dit heeft geleid tot de GHF-norm. Iedere bank is
gehouden om deze gedragsregels en norm na te leven. De norm bepaalt aan de hand van uw situatie (inkomen, woning,
hypotheek) hoeveel u maximaal mag lenen. Zo wordt overcreditering voorkomen.
Afwijking van de norm is slechts in bepaalde uitzonderlijke situaties mogelijk. Indien u gebruik wenst te maken van een
mogelijke afwijking, dient u schriftelijk te kunnen aantonen dat een dergelijke afwijking verantwoord is.
BKR
Het Bureau Krediet Registratie (afgekort: BKR) houdt van elke persoon met een in Nederland afgesloten krediet een
elektronisch dossier bij. Het gaat hierbij onder andere om afgesloten kredietcontracten, zoals leningen, creditcards en
roodstanden op betaalrekeningen. Van ongeveer 11 miljoen consumenten zijn bij BKR kredieten geregistreerd. De
bedoeling van deze administratie is de kredietwaardigheid te kunnen beoordelen van mensen die een lening (en dus ook
een hypotheek) aanvragen. Gegevens over een lening worden bewaard tot 5 jaar na aﬂoop / aﬂossing van de lening.
Hypotheken worden niet geregistreerd, tenzij de termijnen niet tijdig zijn betaald.
De banken vragen van iedereen die een hypotheek aanvraagt waarop de bank potentieel een kredietrisico kan lopen
gegevens op bij BKR. Het geregistreerd zijn van een betalingsachterstand bij een persoon is voor de meeste banken een
reden om geen lening aan deze persoon te verstrekken. Hierdoor wordt bijgedragen aan het voorkomen van een
maatschappelijk probleem, door consumenten te beschermen tegen overcreditering. BKR oordeelt niet zelf, maar stelt
slechts de gegevens ter beschikking aan de bank.
NHG
De Nationale Hypotheek Garantie (afgekort: NHG) is de naam van de garantie die u in Nederland kan krijgen als u een
hypotheek afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. NHG houdt in dat bij het afsluiten van een hypotheek, de
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staat voor de hypotheek. U betaalt aan NHG hiervoor een
borgtochtprovisie: een eenmalig bedrag van 1.00% van het hypotheekbedrag. In ruil voor de garantie geeft de bank u een
korting op de hypotheekrente.
Wanneer u de hypotheek niet meer kan betalen, wordt uw woning door de bank verkocht. Indien de opbrengst van de
verkoop lager is dan de hypotheek (restschuld), wordt het verschil door het waarborgfonds aan de bank betaald. U bent
daarmee niet uit de problemen, want u bent nog steeds aansprakelijk voor de restschuld. Alleen heeft u dan te maken
met het waarborgfonds als schuldeiser. Wanneer de restschuld wordt veroorzaakt door echtscheiding,
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of het overlijden van iemands partner, en u heeft gezorgd voor het beperken van de
restschuld, kan het waarborgfonds de schuld kwijtschelden.
NHG is ook mogelijk in het geval van een 2e hypotheek; voorwaarde is wel dat het geld aangewend wordt voor
kwaliteitsverbetering of voor het aankopen van de grond of erfpacht. Consumptieve leningen kunnen dus niet met NHG
afgesloten worden. NHG kan worden afgesloten tot maximaal EUR 259.700,00.
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Starterslening
De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje
extra te lenen. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (inclusief bijkomende kosten tot
maximaal de Loan te Value) en de (eerste) hypotheek bij de bank.
De Starterslening bestaat uit twee delen:
1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.
Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aﬂossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3
jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar
betaalt u (in principe) rente en aﬂossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aﬂossing betaalt, lost u op zowel
de Starterslening als de Combinatielening af. De starterslening kent een rentevast periode van 15 jaar met een maximale
looptijd van 30 jaar.
Om de hoogte van de Starterslening vast te stellen wordt als toetsrente de door geldverstrekkers gepubliceerde 10 jaar
vaste rentetarieven voor hypothecaire geldleningen met NHG gehanteerd. Het rentepercentage, dat geldt voor het
bepalen van de maandtermijnen van de Starterslening is een ander tarief; dat is het 15 jaar vaste rentetarief van de
Starterslening. Niet alle gemeenten doen mee met de starterslening; momenteel doen zo'n 240 van de 431 Nederlandse
gemeenten mee met de starterslening. Door aanmerkelijke verschillen tussen de voorwaarden van de diverse gemeenten
die meedoen, is de starterslening niet altijd beschikbaar. Enkele voorwaarden kunnen zijn dat de starterslening alleen
geldt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bij nieuwbouw of bestaande bouw;
bij speciﬁeke projecten;
indien u voormalige huurder bent;
tussen een minimale of maximale koopsom;
tot een maximaal bedrag aan starterslening;
tot een maximaal percentage van de koopsom;
vanaf een bepaalde rentevaste periode van de hypotheek;
vanaf of tot een bepaalde leeftijdsgrens;
u binding hebt met de gemeente of regio.

Een Starterslening betreft geen subsidie maar een lening. Een starterslening kan alleen verstrekt worden in combinatie
met NHG. Omdat deze lening in de vorm van een tweede hypotheek wordt afgesloten, zijn er notariskosten en
ﬁnancieringskosten (EUR 750,00) verschuldigd. Deze kosten zijn wel ﬁscaal aftrekbaar.
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5.5 Overige risico's van een hypotheek
Om overcreditering te voorkomen zijn er door de banken bepaalde normen ingesteld. Deze normen bepalen hoeveel u
maximaal verantwoord kan lenen, waarbij uw huidige inkomen als uitgangspunt geldt. Over deze normen hebben wij u
uitgebreid geïnformeerd (zie ook hoofdstuk 4). Er kunnen zich echter in de toekomst omstandigheden voordoen,
waardoor uw inkomen wijzigt. Dergelijke inkomenswijzigingen zijn echter veelal weer afhankelijk van een bepaalde
gebeurtenis. Of deze gebeurtenis plaats vindt en wanneer is meestal onzeker.
Met andere woorden: u loopt bij een dergelijk voorval dus het risico dat u uw hypotheeklasten niet meer kunt betalen. De
consequentie hiervan is dat uw woning mogelijk gedwongen verkocht moet worden, waarbij de kans bestaat dat u met
een restschuld achter blijft (indien de verkoopopbrengst lager is dan de hypotheek). Wij hebben de mogelijke risico's met
u doorgenomen en de gevolgen / consequenties die dit met zich mee kan brengen. Dit kunt u terug zien in ons
hypotheekadvies onder het hoofdstuk "Persoonlijk proﬁel". In dit hoofdstuk geven wij u nog een korte samenvatting van
de risico's.
Bij het berekenen van de diverse scenario's in uw persoonlijk proﬁel kan zijn aangegeven dat u op enig moment een
bijstandsuitkering zult ontvangen. U moet er rekening mee houden dat het wel of niet in aanmerking komen van een
toeslag op het sociaal minimum afhankelijk is van een aantal factoren. Hierdoor is het mogelijk dat u deze uitkering
uiteindelijk niet zult ontvangen.
Pensioen of minder werken
Indien u met pensioen gaat, wijzigt in de meeste gevallen uw inkomen. Deze wijziging is bijna altijd een vermindering van
uw inkomen. Indien u op pensioendatum nog niet uw hypotheek hebt afgelost, blijven uw hypotheeklasten dus wel
doorlopen terwijl uw inkomen is gedaald. Aan de hand van uw pensioengegevens hebben wij in kaart gebracht hoeveel
uw pensioen inkomen bedraagt op pensioendatum. Wij hebben daarbij ook berekend welke hypotheek dan nog maximaal
verantwoord is.
Het pensioeninkomen bestaat uit de volgende categorieën:
1. AOW uitkering: dit is een uitkering die door de overheid wordt gedaan. Deze uitkering is dus niet persoonlijk op uw
naam opgebouwd. Indien er onvoldoende geld is, kan de overheid dus beslissen de uitkering te wijzigen. Iedere
Nederlander die tussen de leeftijd van 15 en 67 in Nederland woonachtig is geweest, heeft recht op een AOW
uitkering. U hoeft dus niet gewerkt te hebben om in aanmerking te komen voor deze uitkering. Voor ieder jaar tussen
uw 15de en 67ste jaar dat u woonachtig bent in Nederland bouwt u 1,923% op van de uitkering. Hebt u dus de
volledige periode (52 jaar) in Nederland gewoond, dan heeft u recht op 100,00% van de uitkering. De uitkering voor
een gehuwde / samenwonende bedraagt EUR 814,74 bruto per maand en voor een alleenstaande is dit EUR 1.181,36
per maand.
2. Ouderdomspensioen: indien u werkzaam bent en over een pensioenregeling beschikt, bouwt u via deze regeling een
uitkering op die ingaat op uw pensioendatum. Ieder jaar gewerkt jaar bouwt u dus een stukje pensioen op. Van de
pensioeninstelling ontvangt u jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (afgekort: UPO). Hierop staat vermeld hoeveel
pensioen u reeds hebt opgebouwd en hoeveel pensioen u maximaal kunt bereiken indien u bij dezelfde werkgever in
dienst blijft en uw salaris ongewijzigd blijft.
3. Lijfrente uitkering: dit is een levensverzekering die u sluit, waarbij u spaart voor uw oude dag. Meestal wordt het
vermogen opgebouwd via beleggingsresultaten. Derhalve is het vaak lastig om de exacte uitkering op
pensioendatum te bepalen. U bent wel vrij om te kiezen of u de uitkering levenslang wilt ontvangen of slechts
gedurende een bepaalde periode. De uitkering uit een levensverzekering met lijfrenteclausule is een bruto uitkering.

Ook indien u van plan bent om minder te gaan werken in de toekomst, dient u rekening te houden met uw
hypotheeklasten. Minder werken komt vaak voor indien u kinderen krijgt en als gevolg hiervan minder gaat werken. Als u
minder gaat werken, of misschien zelfs stopt met werken, daalt uw inkomen. Hiermee dient rekening te worden
gehouden om te kijken welke hypotheek nog maximaal verantwoord is. Wij hebben u gevraagd of u verwacht minder te
gaan werken en hebben dit meegenomen in ons hypotheekadvies.

59/75

Overlijden
Indien u of uw partner komt te overlijden, blijft de nabestaande achter met de woning en de hypotheekschuld. Door een
overlijden kan dus een deel van het gezamenlijk inkomen verdwijnen. Misschien bent u zelfs in bepaalde situaties
gedwongen om minder te gaan werken, omdat u voor de kinderen moet zorgen. En dat terwijl de hypotheeklasten
gewoon doorlopen. Het is dan ook belangrijk om het inkomen van de nabestaande in kaart te brengen bij een tussentijds
overlijden.
Het inkomen van de nabestaande kan op de volgende manieren worden aangevuld:
1. ANW uitkering: afhankelijk van het inkomen van de nabestaande, of er kinderen zijn die nog geen 18 jaar zijn of
indien de nabestaande arbeidsongeschikt is, kan door de overheid een aanvullende uitkering worden gedaan. Let wel:
deze uitkering vervalt zodra het jongste kind 18 jaar is. Alleen indien de nabestaande voor meer dan 45%
arbeidsongeschikt is, kan de ANW uitkering doorlopen.
Bij het berekenen van de ANW uitkering wordt uitgegaan van het basisbedrag wat door de overheid is vast gesteld
(bron SVB). Op dit basisbedrag worden overige uitkeringen en inkomens in mindering gebracht. Bij de berekening
wordt geen rekening gehouden met de kostendelersnorm.
2. Nabestaandenpensioen: indien de overledene werkzaam was en over een pensioenregeling beschikte, kan in de
pensioenregeling een nabestaandenpensioen zijn opgenomen. In dat geval ontvangt de nabestaande een uitkering
van de pensioeninstelling.
3. Overlijdensrisicoverzekering: indien op het leven van de overledene een levensverzekering is gesloten die een
uitkering geeft bij het overlijden van de verzekerde, ontvangt de nabestaande een uitkering van de verzekeraar. Een
dergelijke uitkering zal in de meest voorkomende gevallen ineens zijn, maar kan ook in termijnen worden uitgekeerd
als inkomensaanvulling (erfrente). Een uitkering ineens kan ook verpand zijn aan de bank, waardoor met de uitkering
de hypotheek wordt verlaagd.

In ons hypotheekadvies hebben wij bovenstaande inkomensbestanddelen in kaart gebracht. Vervolgens hebben wij
doorgerekend hoeveel de maximaal verantwoorde hypotheek bedraagt bij het inkomen voor de nabestaande.
Arbeidsongeschikt
Ook indien u langdurig ziek of arbeidsongeschikt raakt, wordt uw inkomen lager. En dat kan weer consequenties hebben
met betrekking tot het kunnen betalen van uw hypotheeklasten. Het is dan ook verstandig om hier terdege rekening mee
te houden.
Indien u in loondienst bent, is uw werkgever verplicht om gedurende 2 jaar een bepaald percentage van uw loon door te
betalen (minimaal 70,00%). Bent u na deze 2 jaar nog steeds niet in staat uw werk te verrichten, heeft u recht op een
uitkering indien u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. Alle uitkeringen worden berekend aan de hand van uw
laatstverdiende loon, waarbij het maximale dagloon dat door de overheid is vastgesteld als maximum geldt.
De hoogte van de uitkering is allereerst afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Bent u 80% of meer blijvend
arbeidsongeschikt dan ontvangt u 75% van uw laatstverdiende loon. Bent u meer dan 35% arbeidsongeschikt, maar
minder dan 80%, dan is uw uitkering enigszins ingewikkelder. Uw uitkering bestaat dan uit 2 stappen:
1. Loongerelateerde uitkering: u hebt recht op een loongerelateerde uitkering indien u minimaal 26 weken van de 36
weken voordat u ziek wordt, heeft gewerkt (weken eis). Deze uitkering duurt, afhankelijk van uw arbeidsverleden,
tussen de 3 en 38 maanden. De uitkering bedraagt 70% van uw laatstverdiende loon (eerste 2 maanden 75%).
Eventuele inkomsten uit een dienstbetrekking worden van de uitkering afgetrokken.
2. De uitkering die volgt op de loongerelateerde uitkering is afhankelijk van hoeveel u verdient:
1. Loonaanvullingsuitkering: verdient u 50% of meer van wat u volgens het UWV nog kunt verdienen
(verdiencapaciteit), dan ontvangt u een uitkering over het verschil tussen uw laatstverdiende loon en uw
verdiencapaciteit.
2. Vervolguitkering: verdient u minder dan 50% van uw verdiencapaciteit, dan ontvangt u een uitkering die
gebaseerd is op het minimum loon. Het percentage is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Via uw werkgever of rechtstreeks bij een verzekeraar is het mogelijk om eventuele hiaten te verzekeren. Dat geldt ook
voor zelfstandigen die geen beroep kunnen doen op de bovengenoemde uitkeringen. Wij hebben in ons hypotheekadvies
de scenario's voor u geschetst gebaseerd op uw gegevens, waaronder uw inkomen. Daarbij hebben wij ook bij ieder
scenario in kaart gebracht wat de maximaal verantwoorde hypotheeklast zou zijn in een dergelijke situatie.
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Werkloos
Indien u in loondienst bent en u wordt ontslagen, verdwijnt uw loondienstinkomen. Afhankelijk van uw arbeidsverleden
heeft u recht op een WW uitkering. U hebt recht op een WW uitkering van 3 maanden indien u minimaal 26 weken van de
36 weken voordat u werkloos wordt, heeft gewerkt (weken eis). Een langere uitkering is mogelijk indien u minimaal 4 jaar
van de 5 jaar voordat u werkloos wordt, heeft gewerkt (jaren eis). De duur van deze langere uitkering is weer afhankelijk
van uw arbeidsverleden en bedraagt maximaal 35 maanden.
De hoogte van de uitkering bedraagt 70% van uw laatstverdiende loon (eerste 2 maanden 75%), waarbij het maximale
dagloon dat door de overheid is vastgesteld als maximum geldt. Zelfstandigen kunnen geen beroep doen op een WW
uitkering. Is de WW uitkering afgelopen en u heeft nog geen ander werk gevonden? Dan valt u terug naar de
bijstandsregeling.
Indien u werkloos mocht raken, gaat dit dus sterk ten koste van uw inkomen. Het is dan ook noodzaak om hier rekening
mee te houden bij de samenstelling van uw hypotheek. Uw hypotheeklasten lopen immers gewoon door, ook als u
werkloos bent! Wij hebben in ons hypotheekadvies de scenario's voor u geschetst gebaseerd op uw situatie. Daarbij
hebben wij ook in kaart gebracht wat de maximaal verantwoorde hypotheeklast zou zijn in een dergelijke situatie.
Einde relatie
Ondanks dat u er niet aan moet denken, kan het voorkomen dat u in de toekomst uit elkaar gaat. Jaarlijks vinden er in
Nederland zo'n 70.000 echtscheidingen plaats. Het is dus een reëel risico om rekening mee te houden. Tegelijkertijd is
het niet alleen onzeker of het gebeurt, maar ook wat de verdeling dan wordt. Het enige waar u rekening mee kunt houden
in een dergelijk geval is dat u geen nadelige ﬁscale consequenties ervaart vanwege het afkopen van verzekeringen en
dergelijke.
Een echtscheidingsprocedure brengt een hoop pijnlijke beslissingen met zich mee. Ook over uw woning zullen
beslissingen moeten worden genomen. Meestal wil een van u beiden in de gezamenlijke woning blijven wonen. De
hypotheek die nog op de woning rust vormt hier echter vaak een probleem voor. In de meeste gevallen is er sprake van
onvoldoende inkomen voor een van u beiden om de hypotheek te kunnen betalen, wat inhoudt dat de ander de hypotheek
op zich neemt en in de woning blijft wonen.
Als de woning meer waard is dan de hypotheek die er op rust (overwaarde) geeft dit meestal een probleem. Indien 1 van
u beiden in de woning wil blijven wonen, dient deze tevens een deel van de overwaarde op te nemen in de nieuwe
hypotheek. De hypotheek wordt dus hoger. De vertrekkende partner heeft namelijk recht op de helft van de overwaarde.
Om de overwaarde te bepalen zal altijd een ofﬁciële taxatie nodig zijn. Daarnaast zal de vertrekkende partner ook
ontheven moeten worden van haar aansprakelijkheid jegens de bank.
Als u beiden echter onvoldoende inkomen heeft om de hypotheekschuld af te betalen zal het huis verkocht moeten
worden. De kans bestaat dat u beiden dan met een restschuld achterblijft, indien de opbrengst van de verkoop lager is
dan de hypotheek. Als u wilt weten of u de hypotheek voor uw woning kunt opbrengen, vraag ons dan altijd om advies.
Wij kunnen u precies vertellen of u voldoende inkomen heeft om de hypotheek voor uw woning op u alleen te nemen.
Wij hebben in ons hypotheekadvies voor u in kaart gebracht hoeveel u maximaal kunt lenen op uw inkomen en hoeveel
uw partner op zijn/haar inkomen maximaal kunt lenen. Hierdoor hebben wij u inzicht gegeven of u in staat bent om in de
woning te blijven wonen indien uw relatie wordt beëindigd. Bij deze maximaal berekening is echter geen rekening
gehouden met zaken die tijdens een scheiding worden geregeld, zoals pensioen verevening en alimentatieverplichtingen
/ inkomsten.
Woning
Naast de risico's dat uw inkomen wijzigt, bestaat er ook nog het risico dat er iets gebeurt met het onderpand, uw woning.
Wanneer bijvoorbeeld uw woning wordt verwoest door een brand, blijft u met de hypotheek zitten. En dat terwijl u wel een
nieuw onderkomen nodig heeft, waar u ook maandelijkse lasten voor moet betalen. Daarom hebben wij u geadviseerd
om een adequate opstalverzekering te sluiten. Dergelijke verzekering wordt nagenoeg altijd verplicht gesteld door de
bank.
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5.6 Productkenmerken om rekening mee te houden
Ieder product dat u gaat afsluiten kent wel een aantal kenmerken of voorwaarden om rekening mee te houden. Voordat u
uw keuze hebt bepaald, zijn deze kenmerken uitvoerig met u besproken. Per product hebben wij voor u een vergelijking
gemaakt op basis van de door u geselecteerde kenmerken en voorwaarden. Boven ieder vergelijkingsoverzicht in ons
hypotheekadvies, treft u uw selectie aan qua voorwaarden en kenmerken. Daarnaast is in ieder vergelijkingsoverzicht ook
aangegeven of het product voldoet aan uw selectie. In dit hoofdstuk geven wij nog een korte toelichting op deze
kenmerken en voorwaarden.
Rentetype
Dient de rente die genoemd staat in de offerte van toepassing te zijn op passeerdatum? Of wilt u, indien de rente voor of
op passeerdatum lager staat, deze lagere rente? Dit noemen wij de bepaling van het rentetype. Hieronder staan de vooren nadelen van de mogelijke rentetypes genoemd.
Rentetype

Offerterente

Dagrente

Dalrente

Voordeel

Nadeel

Indien de rente in de periode tot passeren daalt,
blijft de rente uit de offerte van toepassing. Een
nieuwe offerte aanvragen tegen het gedaalde
rentetarief bij dezelfde geldverstrekker is niet
De door u te betalen hypotheekrente is
mogelijk, zolang de geldigheid van de offerte
goedkoper dan dagrente en dalrente.
nog niet is verstreken. Proﬁteren van een
gedaalde rente kan dan alleen bij een andere
geldverstrekker (indien u geen
annuleringskosten hebt).
Indien de rente op de passeerdatum lager is
Indien de rente voor de passeerdatum zowel
dan de rente die staat vermeld in uw offerte,
daalt als ook weer stijgt, proﬁteert u niet van de
krijgt u de rente van passeerdatum. Tevens is
laagste rente in deze periode. Tevens is de te
de te betalen hypotheekrente goedkoper dan
betalen hypotheekrente duurder dan bij
dalrente.
offerterente.
De door u te betalen rente is duurder dan bij
dagrente en offerterente. Indien er in de periode
Indien de rente voor passeren daalt, krijgt u de
voorafgaand aan de passeerdatum geen lagere
laagste rente die in de periode vanaf offerte tot
rente van toepassing is geweest, betaalt u
passeren is bereikt.
gedurende uw rentevast periode iedere maand
dus meer hypotheekrente.
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Geldigheidsduur offerte
Hoelang dient de offerte minimaal geldig te zijn, oftewel wanneer verwacht u te passeren? Bent u bereid om evt. extra
kosten te betalen indien blijkt dat de offerte toch verlengd moet worden? Hieronder staan voor u de voor- en nadelen
genoemd van een offerte die verlengbaar is.
Geldigheidsduur

Voordeel

Nadeel

Indien niet tijdig gepasseerd kan worden (ook
indien dit buiten uw invloed ligt), vervalt de
Het rentetarief dat u gedurende de looptijd
offerte. Hierdoor kan u geconfronteerd worden
Offerte niet verlengbaar betaalt, is veelal iets lager dan voor een offerte
met een hogere rente in een nieuwe offerte of
die wel verlengbaar is.
kan het voorkomen dat er geen nieuwe offerte
meer kan worden uitgebracht.
Het rentetarief dat u gedurende de looptijd
Het rentetarief dat u gedurende de looptijd
betaalt, is veelal iets lager dan voor een offerte betaalt, is soms iets hoger dan voor een offerte
Offerte met kosten
die wel verlengbaar is zonder dat daar kosten
die niet verlengbaar is. Daarnaast kunnen er
voor verlenging
voor in rekening wordt gebracht. Indien u voor nog kosten worden gerekend voor de
verlenging passeert hoeft u in de meeste
verlenging. Deze kosten zijn vaak alleen van
gevallen ook geen kosten te betalen.
toepassing in de hypotheekrente is gestegen.
Vooraf is voor u bekend hoeveel u betaalt; geen Het rentetarief dat u gedurende de looptijd
Offerte zonder kosten bijkomende kosten dus. Indien u na of voor
betaalt, is vaak iets hoger dan voor een offerte
voor verlenging
verlenging passeert, hoeft u geen extra kosten die niet verlengbaar is of een offerte die tegen
te betalen.
kosten te verlengen is.

Verhuisregeling
Indien u in de toekomst gaat verhuizen naar een andere woning, hebt u wellicht opnieuw een hypotheek nodig. Wat de
rentetarieven op dat moment zijn, is nu nog onzeker. Met een verhuisregeling op uw hypotheek, hebt u het recht om uw
hypotheek mee te verhuizen naar uw nieuwe woning. Dit is o.a. interessant indien de rente van dat moment hoger is dan
de rente die u betaalt op uw huidige hypotheek. Over het algemeen kennen alle aanbieders een verhuisregeling waarbij
de verhuisde hypotheek op uw nieuwe woning direct ingaat na aﬂossen van de hypotheek op uw bestaande woning.
Sommige aanbieders bieden echter ook nog een extra duur aan van de verhuisregeling. Deze duur is van toepassing
indien u niet aansluitend op het aﬂossen van de hypotheek op uw huidige woning de hypotheek meeverhuist naar de
nieuwe woning (uw nieuwe woning moet bijv. nog opgeleverd worden). In dat geval kunt u gedurende deze termijn alsnog
uw hypotheek meeverhuizen mocht u binnen deze termijn de hypotheek naar de nieuwe woning kunnen meeverhuizen.
Verlengingstarief
Sommige maatschappijen hanteren een instaptarief en een verlengingstarief. Gedurende de eerste rentevast periode
ontvangt u dan een soort korting (instaptarief). Deze korting komt te vervallen nadat uw rentevast periode is afgelopen
(verlengingstarief). Sowieso hebben wij in de vergelijking van de verschillende aanbieders de totale kosten over de gehele
looptijd inzichtelijk voor u gemaakt, zodat u beter een gefundeerde keuze kunt maken voor de juiste aanbieder.
Productverplichtingen
Sommige geldverstrekkers eisen dat voor de aﬂossing van hypotheek of voor het afdekken van de risico's een product
uit het assortiment van betreffende geldverstrekker wordt afgenomen. Ook komt het voor dat men een korting op de
rente geeft indien een bepaald product van de betreffende geldverstrekker wordt gesloten. Dit betekent echter niet dat
deze producten van de maatschappijen automatisch voldoen aan uw wensen of dat deze producten ook van de
gewenste kwaliteit en prijs zijn zoals de andere beschikbare producten.
Boete bij verkoop
Bij sommige geldverstrekkers kunt u de keuze maken om een boete te betalen indien u uw huis verkoopt en de
hypotheek niet meeneemt naar uw nieuwe woning. In ruil daarvoor kunt u een korting op de te betalen hypotheekrente
krijgen. Het niet meenemen van uw hypotheek naar een nieuwe woning kan worden veroorzaakt door omstandigheden
die op dit moment niet zijn te voorzien. Als bijvoorbeeld de op dat moment geldende rente bij andere geldverstrekkers
aanzienlijk lager is, u besluit om geen nieuwe woning te gaan kopen (u gaat bijv. huren) of als de geldverstrekker niet de
gewenste hypotheek(bedrag) wil verstrekken, hebt u vaak geen andere keuze dan uw hypotheek niet mee te nemen naar
uw nieuwe woning. In dergelijke gevallen wordt u echter toch geconfronteerd met de te betalen boete. Een keuze voor
een dergelijke clausule kan dus voor onaangename verrassingen zorgen bij verkoop van uw woning en uiteindelijk ook
fors duurder uitpakken (rentevoordeel versus boete).
Boete bij annulering
Sommige geldverstrekkers brengen annuleringskosten in rekening indien een offerte welke door u is ondertekend, wordt
geannuleerd. Annulering van een offerte kan ook worden veroorzaakt doordat de inhoud van opgevraagde documenten
door de geldverstrekker, verschillen met de gegevens uit deze berekening. Bijvoorbeeld: uit de werkgeversverklaring blijkt
uw inkomen lager te zijn dan het inkomen zoals in deze berekening is gehanteerd. In een dergelijk geval kunt u bij
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sommige maatschappijen toch annuleringskosten verschuldigd zijn. Ook de hoogte van de annuleringskosten kunnen
verschillen per geldverstrekker. Bij de meeste geldverstrekkers kunt u ervoor kiezen om deze boeteclausule op te nemen.
Het opnemen van een dergelijke clausule levert dan een rentekorting op.
En bloc clausule
Veel levensverzekeringen in Nederland hanteren een zogenaamde "en bloc clausule". Hierbij heeft de verzekeraar het
recht om bij alle polishouders die eenzelfde polis hebben (en bloc) bij een tegenvallend schadeverloop de premies te
verhogen en/of de voorwaarden aan te passen. Bij een dergelijke verandering hebt u het recht om de polis te beëindigen.
De gevolgen hiervan kunnen echter wel vervelend voor u zijn. Indien uw gezondheid in de tussentijd is verslechterd, kunt
u misschien geen nieuwe levensverzekering meer afsluiten. Of de premie voor een nieuwe verzekering is veel duurder
geworden als gevolg van uw verslechterde gezondheid of als gevolg van het feit dat u inmiddels ouder bent.
Premie-indexatie
De meeste aangeboden levensverzekeringen zijn gebaseerd op een premie die gedurende de looptijd van de verzekering
gelijk blijft. Sommige aanbieders kennen daarentegen ook een zogenaamde premie-indexatie. Hierbij start u meestal met
een lagere premie dan bij een verzekering waarbij de premie gedurende de gehele looptijd gelijk blijft. Ieder jaar wordt de
premie met een vast overeengekomen bedrag of percentage verhoogd. Sommige aanbieders van
overlijdensrisicoverzekeringen kennen daarentegen geen premie-indexatie maar een zogenaamd 1-jarig risicotarief.
Hierbij start u meestal met een lagere premie dan bij een verzekering waarbij de premie gedurende de gehele looptijd
gelijk blijft. Ieder jaar wordt de premie bij een 1-jarig risicotarief verhoogd. Het voordeel van zowel de premie-indexatie
als het 1-jarig risicotarief is dat u start met een lagere maandlast, hetgeen voor de korte termijn interessant kan zijn. Het
nadeel is dat uw maandlasten ieder jaar stijgen.
Premiedemper
De meeste aangeboden levensverzekeringen zijn gebaseerd op een premie die gedurende de looptijd van de verzekering
gelijk blijft. Sommige verzekeringen kennen daarnaast de mogelijkheid om gebruik te maken van een premiedemper.
Gedurende een aantal jaren aan het begin van de looptijd van uw verzekering betaalt u dan gelijkblijvend een lagere
premie. De resterende jaren betaalt u vervolgens een gelijkblijvende hogere premie. Het voordeel is dat u start met een
lagere maandlast, hetgeen voor de korte termijn interessant kan zijn. Het nadeel is dat uw maandlasten na de
dempingsperiode hoger zullen zijn. Over de gehele periode gezien is de totaal te betalen premie veelal hoger in
vergelijking met een verzekering zonder premiedemper.
Premievakantie
Sommige verzekeringen kennen de optie "premievakantie". Indien de opgebouwde waarde binnen uw verzekering
voldoende is, kunt u tijdelijk uw premiebetaling opschorten. Dit kan handig zijn in situaties waarbij u even niet over de
juiste ﬁnanciële ruimte beschikt. Aan de andere kant geldt wel dat u deze gemiste premies weer wel een keer zult moeten
inhalen, indien u niet het risico wilt lopen dat het op te bouwen bedrag wordt verlaagd. Daarbij geldt dat hoe langer u
wacht met inhalen van de premies, hoe hoger de premiebedragen zullen worden.
Premiemonitor
Periodiek zult u van de aanbieder een opgave ontvangen waarin de opgebouwde waarde van uw verzekering of rekening
staat vermeld. Daarnaast kennen sommige verzekeringen de optie "premiemonitor". Indien de opgebouwde waarde
binnen uw verzekering substantieel achterblijft of voorloopt op de verwachte waarde ontwikkeling (bij beleggingen),
ontvangt u van de aanbieder een signaal. In de meeste gevallen wordt door de aanbieder dan ook een gecorrigeerde
premie voorgesteld. Het voordeel voor u is dat u achteraf minder snel voor verrassingen komt te staan indien het
verwachte kapitaal niet wordt behaald. Nadeel voor u is dat een dergelijke functie van invloed kan zijn op de te betalen
premie (extra werkzaamheden voor de aanbieder).
Medische waarborgen
Om te beoordelen of u gezond bent, zal een aanbieder u bepaalde gezondheidsvragen stellen. De hoeveelheid van
vragen kan per aanbieder verschillend zijn. Los van de te beantwoorden gezondheidsvragen kan het voorkomen dat u
ook gekeurd dient te worden, afhankelijk van uw leeftijd of het te verzekeren bedrag. De kosten van een dergelijke
keuring zijn voor rekening van de aanbieder. Ook de grens hiervan kan per aanbieder verschillend zijn.
Verhoging van het verzekerde kapitaal zonder medische waarborgen
Naarmate de tijd verstrijkt, kunnen uw behoeften wijzigen. Het zou dan ook zomaar kunnen voorkomen dat u over een
aantal jaar uw verzekering wenst te verhogen. In zo'n geval zal de aanbieder opnieuw beoordelen of ze de deze
verhoging toe willen staan en tegen welke premie. Sommige verzekeringen bieden de mogelijkheid om jaarlijks uw
verzekerd kapitaal aan te passen (meestal wel gemaximeerd tot een bepaald percentage), zonder dat de aanbieder u
aanvullende vragen zal stellen over uw gezondheidstoestand.
Afkoopwaarde
Indien u bij een overlijdensrisicoverzekering hebt gekozen voor een gelijkblijvend risicotarief, betaalt u gedurende de
looptijd van uw verzekering een gelijkblijvende premie. Omdat het risico voor de aanbieder hoger wordt naarmate u ouder
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wordt, betekent dit eigenlijk dat u in de beginperiode teveel premie betaalt en in de eindperiode te weinig premie. De
teveel betaalde premie wordt door de aanbieder aangewend om de tekorten tegen het einde van de verzekering op te
vangen. Mocht u echter besluiten om vroegtijdig uw verzekering te beëindigen, kan deze nog een bepaalde reserve
bevatten. Sommige aanbieders bieden de mogelijkheid om bij beëindiging de reserves als een afkoopwaarde aan u uit te
keren.
Afwijkende spaarrente
Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om een afwijkende rentevergoeding te krijgen op uw spaarverzekering.
Normaliter is de rentevergoeding op uw verzekering gelijk aan de te betalen hypotheekrente. In geval van een afwijkende
spaarrente, kunt u zelf de rentevergoeding kiezen. De hoogte van de rentevergoeding is afhankelijk van de periode dat u
deze vastzet. U kunt dus kiezen voor een rentevast periode op uw hypotheek van bijvoorbeeld 5 jaar en een rentevast
periode voor uw spaarverzekering van bijvoorbeeld 20 jaar. Het voordeel voor u is dat u mogelijk een lagere premie hoeft
te betalen voor uw spaarverzekering in vergelijking met een traditionele spaarverzekering. Het nadeel van de keuze voor
een afwijkende spaarrente is dat u bij tussentijdige beëindiging van de polis geconfronteerd kunt worden met een
afkoopwaarde die lager is dan de opgebouwde waarde.
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5.7 Begrippenlijst
Tijdens uw oriëntatie, onze adviesgesprekken en ook in de berekening worden soms afkortingen en begrippen genoemd
waarvan u later de betekenis niet meer weet. Daarom hebben wij in dit hoofdstuk de belangrijkste begrippen, met
daarachter een korte omschrijving, nog een keer voor u alfabetisch op een rijtje gezet.
Aﬂossingsschema
De manier waarop u uw schuld afbetaalt.
Afsluitkosten en provisie
Een bedrag dat u eenmalig betaalt aan de instelling waarbij u geld leent heet afsluitkosten. Indien de afsluitkosten
uitgedrukt zijn in procenten heet dit afsluitprovisie. Meestal gaat het om 1% van het geleende bedrag.
Anti-speculatiebeding
Een voorwaarde die de gemeente of de vorige eigenaar stelt om te voorkomen dat u een huis alleen maar koopt om het
vervolgens met winst door te kunnen verkopen. Als u uw huis binnen enkele jaren weer verkoopt, moet u de winst geheel
of gedeeltelijk afstaan.
Bankgarantie
Een garantie van de geldverstrekker namens de koper dat de waarborgsom zal worden voldaan als de koper na het
verlopen van de ontbindende voorwaarden afziet van de koop
Bijleenregeling
Deze regeling houdt in dat, als je gaat verhuizen je de opbrengst van de oude woning verplicht dient te gebruiken voor
de aanschaf van de nieuwe duurdere woning. Hierdoor wordt de belastingaftrek gereduceerd.
Boetevrije aﬂossing
Een bepaald deel van het hypotheekbedrag dat jaarlijks extra mag worden afgelost zonder dat er boeterente hoeft te
worden betaalt.
Bouwdepot
Het bedrag dat wordt gereserveerd voor de bouw of de verbouwing van een woning. Het depot wordt aangehouden bij de
bank waar de hypotheek is afgesloten. Over het bouwdepot wordt rente vergoed, ook wel (bouw)depotrente genoemd.
Soms is de depotrente lager dan de hypotheekrente.
Bouwkundig rapport
Hierin wordt de bouwstaat beoordeeld (bouwtechnische keuring) van een woning, hetgeen zeker belangrijk is bij een wat
oudere woning.
Bouwrente
Dit begrip omvat alle rente die de koper van een nieuwbouwwoning tijdens de bouw moet betalen aan de aannemer en
de geldverstrekker: uitstelrente, boeterente, ﬁnancieringsvergoeding en hypotheekrente. Deze rentekosten worden vaak
meegeﬁnancierd in de hypotheek.
JKP (Jaarlijks Kosten Percentage)
In het JKP komen de totale kosten voor het hypothecaire krediet voor de consument tot uitdrukking. Het gaat om de
kosten die bij de geldverstrekker redelijkerwijs bekend zijn en die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van het krediet.
Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor het afnemen van een verplichte betaalrekening en de
overlijdensrisicoverzekering voor het deel dat de geldverstrekker verplicht stelt. Ook advieskosten moeten meegenomen
worden. Als de exacte hoogte van deze kosten onbekend is, mag worden uitgegaan van een redelijk gemiddelde van de
kosten. De geldverstrekker moet alle kosten, die normaal gesproken worden gemaakt, meenemen.
Eigen middelen
Het geld dat u vrij tot uw beschikking heeft.
Erfpacht
De grond waarop een woning staat kan pacht zijn in plaats van eigen grond. Meestal is de gemeente eigenaar van de
grond.
Erfpachtcanon
Het bedrag dat een huiseigenaar jaarlijks betaalt voor het gebruik van de grond in erfpacht.
Geldgever
De bank of andere instelling die een hypotheeklening verstrekt aan de koper van een huis.
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Geldnemer
Iemand die geld leent (in de vorm van een hypotheek) voor de aankoop van een woning.
Getaxeerde marktwaarde
De waarde van een woning vastgesteld door een onafhankelijk taxateur.
Hoofdsom
Het bedrag waarvoor iemand een hypotheek heeft afgesloten.
Huurbeding
Een verbod van de geldgever aan de geldnemer om de woning waarop de hypotheek is afgesloten te verhuren.
Hypothecaire inschrijving
Het hypotheekbedrag dat door de notaris bij het kadaster wordt ingeschreven. Dit bedrag kan hoger zijn dan de
hypotheeksom.
Hypotheek
Een lening waarbij een onroerende zaak (een huis) als onderpand (zekerheid) dient. Als de lening niet wordt terugbetaalt,
kan de geldgever het huis verkopen om zo toch het leenbedrag terug te krijgen.
Hypotheekakte
Een door de notaris opgestelde overeenkomst tussen de koper van de woning en de instelling die de hypotheeklening
verstrekt.
Hypotheekgever
De persoon die zijn woning als onderpand aanbiedt voor een (hypotheek)lening.
Hypotheeklasten
Het totale bedrag dat u maandelijks kwijt bent aan uw hypotheek
Hypotheeknemer
De instelling die een (hypotheek)lening verstrekt en hiervoor een woning als onderpand aanvaardt.
Koop/aanneemsom
Het bedrag waarvoor een nieuw gebouwde woning wordt gekocht.
Kosten koper (k.k.)
De koper van het huis betaalt alle extra kosten die verbonden zijn aan de overdracht van de woning. Denk aan
overdrachtsbelasting, afsluitprovisie, makelaarscourtage, taxatiekosten en de kosten van de notaris.
Makelaarskosten / makelaarscourtage
De kosten die een makelaar in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van een woning. Deze kosten bedragen
gemiddeld 1,5%.
Nominale rente
De overeengekomen hypotheekrente op jaarbasis.
Notariskosten
De kosten die een notaris in rekening brengt voor het opstellen van de hypotheekakte (het document waarin de
hypotheeklening is vastgesteld) en de transportakte (het document waarin de overdracht van de woning wordt
geregeld). Alleen de kosten ten behoeve van de hypotheekakte zijn ﬁscaal aftrekbaar.
Ontbindende voorwaarde
Voorwaarde in een koopakte, die stelt dat de koop ontbonden kan worden als de koper bijvoorbeeld de ﬁnanciering niet
rond krijgt (meestal gebonden aan een uiterlijke datum) of bij geconstateerde ernstige constructiegebreken bij de
bouwkundige inspectie.
Overbruggingskrediet
Een ﬁnanciering via de geldverstrekker voor iemand die tijdelijk eigenaar is van twee woningen doordat de nieuwe
woning al gekocht is, terwijl de oude woning nog verkocht moet worden. De ﬁnanciering loopt af als de oude woning
verkocht is en wordt afgelost uit de overwaarde van de oude woning.
Overdrachtsbelasting
Belasting die wordt geheven bij de overdracht /aankoop van bestaande woningen (2% over de koopprijs).
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Oversluiten
Het overstappen naar een nieuwe hypotheek, waarbij de oude hypotheek voortijdig wordt beëindigd. De nieuwe hypotheek
kan zowel bij dezelfde als bij een andere geldgever worden afgesloten.
Overwaarde
Het verschil tussen de verkoopwaarde van de woning en de hypotheekschuld.
Premie
De periodieke betaling die verbonden is aan een verzekering.
Premiedepot
Een geblokkeerde rekening waaruit premies worden gestort voor een levens- of spaarverzekering.
Rente
De vergoeding die een bank of andere geldgever ontvangt voor het uitlenen van zijn geld. Het gaat hierbij om een bepaald
percentage van het uitgeleende bedrag op jaarbasis.
Rentebedenktijd
Na een vaste periode van bijvoorbeeld vijf jaar heeft u nog twee jaar de mogelijkheid om uw rente voor een nieuwe
periode vast te zetten. De laatste twee jaar wordt rentebedenktijd genoemd.
Renteherziening
Op het moment dat de afgesproken rentevast periode ten einde loopt stuurt de geldverstrekker een voorstel tot
verlenging van de hypotheek. Hierin staat dan de rente van dit moment.
Rentevast periode
Het aantal jaren dat de rente wordt vastgezet.
Renteverlies tijdens de bouw
Betaalde rente van de hypotheek voor bouw- en grondkosten, gedurende de bouw totdat de woning gereed komt.
Servicekosten
De kosten die betaalt worden voor gemeenschappelijke zaken in een appartementsgebouw, zoals de opstalverzekering,
onderhoud en schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes.
Tophypotheek
Een hypotheek die hoger is dan (een bepaald percentage van) de marktwaarde van de woning.
Transportakte
Een door de notaris opgestelde overeenkomst tussen de koper en de verkoper van een woning (ook wel akte van
levering genoemd), welke wordt geregistreerd bij het kadaster.
Tweeverdienershypotheek
Een hypotheek die op twee inkomens wordt verstrekt.
Variabele rente
Een hypotheekrente die niet vast staat en bijvoorbeeld per maand kan verschillen.
Vereniging van Eigenaren (VvE)
Een vereniging die ontstaan is uit de eigenaren van appartementen van een appartementencomplex. De vereniging
behartigt de gezamenlijke belangen van de eigenaren.
Vervroegd aﬂossen
Meestal kan een (hypotheek)lening geheel of gedeeltelijk vervroegd worden terugbetaalt. Een bepaald percentage van de
hypotheek mag normaal gesproken boetevrij afgelost worden. Wanneer u meer aﬂost, zijn daar doorgaans kosten aan
verbonden. Is slechts een klein deel van de looptijd verstreken, dan is vervroegd aﬂossen meestal duur. Is al een groot
deel verstreken dan worden vaak geen kosten meer in rekening gebracht.
Vrij op naam (v.o.n.)
De verkoper levert de woning tegen een koopsom waarbij de overdrachtskosten zijn inbegrepen (meestal bij nieuwbouw)
Voorlopige koopovereenkomst
Een overeenkomst die voorafgaat aan de overdracht bij de notaris. De gemaakte afspraken tussen de koper en de
verkoper worden hierin vastgelegd. Voorlopig houdt in dat de koop ontbonden kan worden als aan bepaalde
voorwaarden niet wordt voldaan.
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Waarborgsom
Een bedrag dat de koper van een woning stort bij de notaris na het tekenen van de voorlopige koopovereenkomst, maar
voor de eigendomsoverdracht (meestal 10% van de koopsom).
Woonlasten
Het totale bedrag dat u maandelijks kwijt bent aan het bewonen van uw huis.
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5.8 Uitgereikte documenten
De onderstaande documentatie is aan u beschikbaar gesteld.
Uitgereikt
Kopie hypotheekofferte inclusief de (algemene) voorwaarden
Voor zover van toepassing: offerte(s) van verzekering(en)
Kopie aanvraagformulier(en) van verzekering(en)
Brochure(s) en /of voorlichtingsmateriaal
Dienstverleningsdocument
Indien van toepassing: beleggersproﬁel
Klachtenregeling
Checklist van de aan te leveren stukken in verband met afsluiten hypotheek
Financiële bijsluiter kapitaalverzekeringen
Financiële bijsluiter beleggings-/spaarrekeningen
Consumptief kredietprospectus

Ten aanzien van (inkomens)verzekeringen
Brochure
Kapitaalverzekeringen
Risicoverzekeringen
Lijfrenteverzekeringen
Beleggingsrekening
Offerte
Kapitaalverzekeringen
Risicoverzekeringen
Lijfrenteverzekeringen
Woonlastenverzekeringen
Overig
Eventueel: leaﬂet Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening
Eventueel: brochure Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening
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6. Inventarisatie gegevens
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1 Personalia
1.1 Aanvrager 1
Geboortenaam:
Voorletters:
Roepnaam:
Geslacht:
Postcode:
Huisnummer:
Straatnaam:
Woonplaats:
Eigendom, huur of inwonend:
E-mail:
Geboortedatum:
Roker:
In buitenland gewoond of gewerkt:
Burgerlijke staat:

Oorbeeld
V
Victor
Man
3776MD
38
Ericaweg
Stroe
Inwonend
info@rootselaar.com
01-01-1990
nee
0 jaar
Gehuwd in gemeenschap van goederen

1.2 Aanvrager 2
Geboortenaam:
Voorletters:
Roepnaam:
Geslacht:
Postcode:
Huisnummer:
Straatnaam:
Woonplaats:
Eigendom, huur of inwonend:
Geboortedatum:
Roker:
In buitenland gewoond of gewerkt:
Burgerlijke staat:
Relatie aanvrager 1:
Fiscaal partner:

Rapport
V.
Vivian
Vrouw
3776MD
38
Ericaweg
Stroe
inwonend
01-01-1992
nee
0 jaar
Gehuwd in gemeenschap van goederen
Partner
ja

2 Inkomen
2.1 Aanvrager 1
2.1.1 Inkomen 1
Inkomensbron:
Datum in dienst:
Proeftijd verstreken:
Naam werkgever:
Plaats werkgever:
Contract duur:
Intentie:
Contract type:
Percentage loon doorbetaling bij ziekte jaar 1:
Percentage loon doorbetaling bij ziekte jaar 2:
Bruto jaarsalaris:
Vakantietoeslag:
Vakantietoeslag percentage:
Vaste aard:
Totaal bruto jaarinkomen:

Loondienst
01-01-2010
Ja
De Beste Baas
Stroe
Onbepaalde tijd
Ja
Fulltime
100
70
36.000,00
2.880,00
8,00
Ja
38.880,00

2.2 Aanvrager 2
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2.2.1 Inkomen 1
Inkomensbron:
Datum in dienst:
Proeftijd verstreken:
Naam werkgever:
Plaats werkgever:
Contract duur:
Intentie:
Contract type:
uur per week:
Percentage loon doorbetaling bij ziekte jaar 1:
Percentage loon doorbetaling bij ziekte jaar 2:
Bruto jaarsalaris:
Vakantietoeslag:
Vakantietoeslag percentage:
Vaste aard:
Totaal bruto jaarinkomen:

Loondienst
01-01-2012
Ja
Ons Bedrijf
Barneveld
Onbepaalde tijd
Ja
Parttime
32,00
100
70
19.200,00
1.536,00
8,00
Ja
20.736,00

3 Vermogen
3.1 Beiden
3.1.1 Vermogen 1
Soort rekening:
Rekening van:
Rekeningnummer:
Huidige waarde:
Box3:
Ingangsdatum:

Spaarrekening
Beiden
123456789
15.000,00
Nee
01-01-2015

4 Voorzieningen
4.1 Aanvrager 1
4.1.1 Voorziening 1
Naam pensioen:
Ouderdomspensioen:
Ingangsdatum:
Nabestaandenpensioen:
:

DBB Pensioen
15.000,00
01-05-2057
Ja
10.500,00

5 Begroting
5.1 Bestemming
Financiering bestemd voor:

Aankoop bestaande woning

5.2 Fiscaal
Box 1 schuld aanvrager 1:
Box 1 schuld aanvrager 2:
Totaal:
Totaal eenmalig aftrekbare kosten:

125.000,00
125.000,00
250.000,00
5.825,00

5.3 Onderpand

73/75

Type onderpand:
Woonbestemming:
Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Koopsom:
Kosten koper:
Getaxeerde marktwaarde:
WOZ Waarde:
Via:
(Verwachte) Passeerdatum:
Datum koopcontract:
Bouwjaar:
Energielabel:

Woonhuis
Ja
Boomheide
9
3776NE
Stroe
250.000,00
Ja
250.000,00
220.000,00
Particulier
01-10-2018
01-08-2018
2018
A++

5.4 Taxatiekosten
Kosten taxatie:
Handmatig:

400,00
Ja

5.5 Notaris levering
Kosten notaris levering:
Handmatig:

600,00
Ja

5.6 Notaris hypotheek
Kosten notaris hypotheek:
Handmatig:

600,00
Ja

5.7 NHG / Starterslening
Hypotheekbedrag met NHG:
Grondslag NHG:
Bortocht NHG:
Totale NHG/starterslening:

250.000,00
250.000,00
2.500,00
2.500,00

5.8 Overige kosten
Hypotheekadvies:
Bemiddelingskosten:
Overige kosten:

2.000,00
325,00
2.325,00

5.9 Eigen middelen
Totaal eigen middelen:

11.425,00

5.10 Eigen middelen 1
Saldo:
Bedrag:

15.000,00
11.425,00

5.11 Financieringsopzet
Koopsom:
Overdrachtsbelasting:
Taxatiekosten:
Notaris levering:
Notaris hypotheek:
NHG / Starterslening:

250.000,00
5.000,00
400,00
600,00
600,00
2.500,00

74/75

Overige Kosten:
Totale kosten:
Eigen middelen:
Benodigd:

2.325,00
261.425,00
11.425,00
250.000,00

6 Financiering
6.1 Leningsdelen
Rentedaling meenemen in resultaat:
Totaal deelbedrag:
Totaal saldo:

Nee
250.000,00
250.000,00

6.1.4 Leningsdeel 1
Vorm:
Deelbedrag:
Saldo:
Looptijd:
Aftrekbaar:
Rentevast:
Gebruikte rente na rentevast periode:
Particuliere verstrekking:

Annuiteiten
150.000,00
150.000,00
01-10-2048
01-10-2048
20 jaar
5,00
Nee

6.1.5 Leningsdeel 2
Vorm:
Deelbedrag:
Saldo:
Looptijd:
Aftrekbaar:
Rentevast:
Gebruikte rente na rentevast periode:
Particuliere verstrekking:

Annuiteiten
100.000,00
100.000,00
01-10-2048
01-10-2048
10 jaar
5,00
Nee

6.2 Hypotheekkenmerken
Dient de offerte verlengbaar te zijn?:
Bent u akkoord met een verlengingstarief met opslag
na aﬂoop van de rentevaste periode?:
Wilt u een verhuisregeling?:
Bent u bereid een boete te betalen indien u bij
verkoop geen gebruik maakt van uw
verhuisregeling?:
Bent u bereid een boete te betalen indien u na
ondertekening van de offerte deze niet afneemt?:
Welke rentevariant verkiest u ivm
renteschommelingen tussen het moment van
aanvragen en het moment van passeren?:

Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Niet belangrijk
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