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1 HOE GA JIJ JE HYPOTHEEK AFSLUITEN?
Dit handige E-Book helpt je bij je keuzes
Je gaat een hypotheek afsluiten. Spannend! Laat je je adviseren door een hypotheekadviseur?
Of sluit je je hypotheek helemaal zelf af? Het is hoe dan ook goed om op bepaalde
hypotheekvoorwaarden te letten. In dit E-book staan de belangrijkste zaken op een rij.
Gebruik dit E-book daarom als leidraad bij het afsluiten van je hypotheek.

2 SOORTEN HYPOTHEEKADVIES
De meeste mensen vinden het afsluiten van een hypotheek erg spannend. Gelukkig zijn er
genoeg professionele hypotheekspecialisten om je te helpen. Aan de hand van jouw
persoonlijke situatie brengt je hypotheekadviseur een advies uit. Zo weet je zeker dat de
hypotheekconstructie bij jouw situatie past.
Een hypotheekadviseur helpt je bovendien bij het in kaart brengen van risico’s. Dat is je
hypotheekadviseur namelijk wettelijk verplicht. Zo weet je van tevoren of je de woning nog wel
kunt betalen als je bijvoorbeeld werkloos raakt. Of als je partner komt te overlijden. Het kan
verstandig zijn om je te verzekeren tegen bepaalde onvoorziene omstandigheden. Je
hypotheekadviseur adviseert je hierover.
Hypotheekadviseurs moeten voldoen aan de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). Zij moeten
dus wettelijk aan veel regels voldoen. Bovendien zijn zij verantwoordelijk voor het advies dat zij
geven. Of je je online laat adviseren of fysiek in een hypotheekadvieskantoor maakt voor het
advies niets uit. Met online hypotheekadvies bespaar je alleen flink op de advieskosten.
Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen ervoor om zelf een hypotheek af te sluiten. Partijen
waarbij je online zelf een hypotheek kunt afsluiten helpen je bij het maken van je keuzes.
Vervolgens vragen ze de hypotheekofferte voor je aan. Omdat je geen hypotheekadvies krijgt
ben je dan wel helemaal zelfverantwoordelijk voor je keuzes.
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2.1 ONLINE HYPOTHEEKADVIES
Online hypotheekadvies is eigenlijk hetzelfde als traditioneel hypotheekadvies. Je
hypotheekadviseur moet zich aan alle wettelijke richtlijnen houden. Het adviesgesprek vindt
alleen telefonisch of via een computer met webcam plaats.
Bij een telefonisch adviesgesprek kun je tegelijkertijd via de computer meekijken op het scherm
van je hypotheekadviseur. Je hypotheekadviseur kan dus berekeningen aan je laten zien en
situaties voor je visualiseren.
Tijdens het gesprek kun je de benodigde documenten uploaden in een online klantdossier of
mailen naar je hypotheekadviseur. Je hypotheekadviseur kan de informatie direct verwerken in
het advies. Online hypotheekadvies werkt heel efficiënt. Daarom is het een stuk goedkoper dan
traditioneel hypotheekadvies.

2.1.1 Wettelijke bedenktijd
Online dienstverlening valt onder de wetgeving van 'overeenkomsten op afstand'. Online
afgesloten overeenkomsten mag je ontbinden tot 14 dagen nadat je de overeenkomst bent
aangegaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor verzekeringen, die je online hebt afgesloten. Voor
levensverzekeringen geldt zelfs een wettelijke bedenktermijn van 30 dagen.
De bedenktijd geldt niet als je een overeenkomst voor online advies aangaat met je
hypotheekadviseur. De overeenkomst is namelijk al uitgevoerd, voordat je gebruik kunt maken
van je bedenktijd.
Ja, ik wil een gratis kennismakingsgesprek voor online hypotheekadvies
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2.2 TRADITIONEEL HYPOTHEEKADVIES
Bij een traditioneel hypotheekadviesgesprek bezoek je een hypotheekadviseur. Er zijn ook
hypotheekadviseurs die bij je thuis advies komen geven.
Tijdens het adviesgesprek heb je persoonlijk contact met je hypotheekadviseur. Je
hypotheekadviseur legt je face-to-face alles uit. Je kunt meekijken op het computerscherm. Je
hypotheekadviseur kan aantekeningen voor je maken en situaties voor je uittekenen. Je kunt
precies zien wat je hypotheekadviseur doet. Het directe contact daarbij is uiteraard erg fijn.
Als je een hypotheekadviseur bezoekt is het nadeel dat je misschien niet alle gegevens bij je
hebt. Je hypotheekadviseur kan deze gegevens pas later in het advies verwerken. Waarschijnlijk
moet je dus nog een keer terugkomen voor de uitwerking van het advies.
Voor traditioneel en persoonlijk hypotheekadvies betaal je meer dan voor online
hypotheekadvies. Een hypotheekadviseur aan huis kost je misschien wel € 2750,- aan advies- en
bemiddelingskosten, terwijl dat je voor online hypotheekadvies gemiddeld € 1.300,- betaalt. De
advies- en bemiddelingskosten zijn uiteraard afhankelijk van je hypotheekadviseur en jouw
persoonlijke situatie.
Ja, ik wil een gratis kennismakingsgesprek met een traditionele hypotheekadviseur

2.3 ZELF AFSLUITEN
Zelf een hypotheek afsluiten eng? Welnee! Het helemaal zelf - zonder hypotheekadvies afsluiten van een hypotheek noem je execution only. Bij execution only volg je je eigen advies
op. Interactieve tools leiden je door het proces heen. Je keuze bespreek je met een
hypotheekcoach.
Een hypotheekpartij bemiddelt voor jou, zodat je de hypotheek daadwerkelijk bij een
hypotheekverstrekker kunt afsluiten. Je moet voor deze hypotheek veel zelf doen, maar dat
levert je wel een flinke besparing op. De kosten voor het online afsluiten van een execution
only hypotheek bedragen ongeveer € 700.-.
Realiseer je dat je geen advies krijgt en dus nooit een hypotheekadviseur aansprakelijk kunt
stellen. Dat is vooral vervelend als je door verkeerde keuzes financiële schade oploopt. Maak
dus een goede afweging of het geld dat je aan kosten bespaart opweegt tegen de lagere
afsluitkosten.
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Het is wel zo dat online dienstverlening onder de wetgeving van 'overeenkomsten op afstand'
valt. Online afgesloten overeenkomsten mag je ontbinden tot 14 dagen nadat je de
overeenkomst bent aangegaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor verzekeringen, die je online hebt
afgesloten. Voor levensverzekeringen geldt zelfs een wettelijke bedenktermijn van 30 dagen.

Ja, ik wil een zelf een hypotheek afsluiten

2.3.1 Starters
Sinds 2013 is een aantal regels veranderd. Als je gebruik wilt maken van renteaftrek bij de
inkomstenbelasting kun je als starter alleen nog maar kiezen uit:
- een annuïtaire hypotheek
- een lineaire hypotheek
Voor starters is het daarom tegenwoordig eenvoudiger om zelf een hypotheek af te sluiten.
Met online helptools word je geholpen zelf een passende hypotheekconstructie samen te
stellen. Als je er niet uitkomt, dan kun je vragen stellen aan een hypotheekcoach.

2.3.2 Doorstromers
Zelf een hypotheek afsluiten is iets ingewikkelder als je al een hypotheek hebt en gaat verhuizen. Oude
en nieuwe regels gaan dan namelijk door elkaar lopen. Als doorstromer kun je alleen zelf een hypotheek
afsluiten als je hypotheek bestaat uit:
- Annuïtaire hypotheek
- Lineaire hypotheek
- Aflossingsvrije hypotheek

Alle andere hypotheekvormen zijn te complex. Je kunt daarvoor beter advies inwinnen bij een
hypotheekspecialist.

2.3.3 Specifieke situaties
Als een specifieke situatie op jou van toepassing is, dan is het zelf afsluiten van een hypotheek
niet geschikt. Voor dit soort situaties is er specialistische hypotheekkennis nodig.
Voorbeelden van specifieke situaties:
-

Je wilt een hypotheek voor een beleggingspand, recreatiewoning of woonboot
Je bent minder dan 3 jaar zelfstandige
Je hebt je vorige woning verkocht en er is een restschuld
Je bent gescheiden
Je hebt meerdere woningen op je naam staan
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2.3.4 Kennis & Ervaring
Om je hypotheek zelf af te mogen sluiten, moet je over voldoende kennis- en ervaring
beschikken. Maar daar kun je dit E-book uitstekend voor gebruiken. Hypotheekverstrekkers zijn
wettelijk verplicht om eerst je kennis en ervaring te toetsen. Het is ook belangrijk dat je zelf een
inschatting kunt maken van je financiële situatie. Nu en in de toekomst.

2.3.5 Zelf afsluiten
Met interactieve tools word je geholpen bij het afsluiten van je hypotheek. Je kunt je keuze
bovendien bespreken met een hypotheekcoach.
Je hebt de keuze uit een groot aantal hypotheekverstrekkers waar je je hypotheek kunt
aanvragen. Je beslist zelf welke hypotheek je wilt aanvragen. Voor de bemiddeling ervan wordt
gezorgd.
Je regelt dus veel zelf en maakt zelf de keuze voor een hypotheekverstrekker. Je profiteert
daarbij van voordelige bemiddelingskosten en een voordelig rentetarief.

Ja, ik wil een zelf een hypotheek afsluiten
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3 WETTELIJKE RICHTLIJNEN HYPOTHEEK ADVIESGESPREK
In Nederland zijn er allerlei wettelijke richtlijnen waar een hypotheekadviseur zich aan moet
houden. De regels zijn onder andere opgenomen in de WFT en het Burgerlijk Wetboek. WFT
staat voor Wet op Financieel Toezicht. De regels zijn voor alle hypotheekadviseurs hetzelfde.
Voor het advies maakt het dus niet uit of je kiest voor online hypotheekadvies of traditioneel
hypotheekadvies. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de toezichthouder. De AFM
controleert of hypotheekadviseurs zich aan de regelgeving houden.
Globaal bestaat het hypotheekgesprek bij iedere hypotheekadviseur uit de volgende fasen:
1) Kennismaking
2) Analyse & Inventarisatie
3) Advies & Bemiddeling
4) Nazorg

3.1 KENNISMAKING
Tijdens de kennismakingsfase maak je kennis met je hypotheekadviseur. Jullie bepalen samen
wat jullie voor elkaar kunnen betekenen.
Je hypotheekadviseur legt je uit wat er wel en niet bij het hypotheekadvies hoort en waarom.
Èn wat je voor het hypotheekadvies moet betalen.
Je ontvangt een DienstVerleningsDocument (DVD). Een DVD is een wettelijk document, dat je
hypotheekadviseur voorafgaand aan de dienstverlening aan je moet geven. In het DVD vind je
algemene informatie over de dienstverlening van de hypotheekadviseur. Het doel van het DVD
is dat je de dienstverlening van verschillende hypotheekadviseurs met elkaar kunt vergelijken.
De volgende informatie vind je bijvoorbeeld in een DVD:
- de aard van het hypotheekadvies
- de gemiddelde kosten van het hypotheekadvies
- wat je hypotheekadviseur wel en niet voor je doet
Kan de hypotheekadviseur jou verder helpen? Heb je een goed gevoel bij deze
hypotheekadviseur? Dan leggen jullie de gemaakte afspraken vast in een overeenkomst van
opdracht. In de overeenkomst van opdracht staan jullie individuele afspraken.
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3.2 UITGEBREIDE ANALYSE & INVENTARISATIE
Uiteraard is het belangrijk dat je juiste en volledige informatie aan je hypotheekadviseur geeft.
Alleen dan kan je hypotheekadviseur een passend advies uitbrengen.
Je hypotheekadviseur heeft meer diepgaande informatie van je nodig. Daarbij zal je
hypotheekadviseur flink doorvragen. Sommige van je wensen kunnen misschien tegenstrijdig
zijn. Bijvoorbeeld als je een verzekering wilt met een ruime dekking, maar ook een hele lage
verzekeringspremie. Je hypotheekadviseur helpt je vervolgens inzichtelijk te maken welke
uitgangspunten het beste bij jou passen.
Uiteindelijk ontstaat er een klantbeeld. Dit klantbeeld is onderdeel van jouw klantdossier. Je
klantbeeld is de basis voor het advies van je hypotheekadviseur. Je hypotheekadviseur kan je
een kopie van jouw klantbeeld geven.

3.3 ADVIES & BEMIDDELING
Op basis van jouw klantbeeld adviseert je hypotheekadviseur je een passende
productoplossing. Je hypotheekadviseur vergelijkt daarvoor de voorwaarden van verschillende
hypotheekproducten. Het is belangrijk dat je precies begrijpt wat het advies inhoudt.
Je uiteindelijke hypotheekproduct dient een weloverwogen beslissing te zijn. Je
hypotheekadviseur zal je dus uitleggen wat de gevolgen zijn als je afwijkt van het advies. Indien
je toch af wilt wijken van het advies zal je hypotheekadviseur dit vast moeten leggen. Wettelijk
moet ieder klantdossier namelijk 'reproduceerbaar' zijn. Dit betekent dat je hypotheekadviseur
op een later moment moet kunnen aantonen waarom je voor een bepaalde
hypotheekconstructie hebt gekozen.
Je ontvangt tenslotte een adviesrapport van je
hypotheekadviseur. Zo kun je het
hypotheekadvies op een later moment gerust
nog eens nalezen.

3.4 NAZORG

Voorbeelden waardoor jouw klantsituatie wijzigt:
- Gewijzigde inkomenssituatie
- Overlijden
- Arbeidsongeschiktheid
- Slecht beursjaar
- Nieuwe rentevaste periode
- Geboorte van een kind
- Gewijzigde samenlevingsvorm

- Minder werken
- Werkloosheid
- Scheiding
- Pensioen
- Schenking

Jouw behoeften, wensen en situatie kunnen
veranderen gedurende de looptijd van je
hypotheek. Maak daarom afspraken met je
hypotheekadviseur over nazorg. Zo weet je
van tevoren wat je van je hypotheekadviseur kunt verwachten. Wat je voor nazorg moet
betalen. En wanneer je zelf aan de bel moet trekken. Je hypotheekadviseur legt jullie afspraken
vast in je klantdossier.
Ja, ik wil graag een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek
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4 VERSCHILLENDE HYPOTHEEKVORMEN
4.1 Starters
Als starter kun je tegenwoordig alleen nog maar kiezen uit een annuïtaire hypotheek en een
lineaire hypotheek. Tenminste, als je gebruik wilt maken van renteaftrek bij je aangifte van de
inkomstenbelasting.

4.1.1 Annuïtaire Hypotheek
Bij een annuïtaire hypotheek betaal je maandelijks een vast bedrag aan je
hypotheekverstrekker. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing. De verhouding van aflossing en
rente binnen dit bedrag wijzigt
maandelijks. Aan het einde van de
looptijd van je hypotheek heb je je
hele hypotheekschuld afgelost.
Doordat je iedere maand een klein
stukje van je hypotheek aflost
wordt je hypotheekschuld steeds
kleiner. Je gaat daarom steeds
minder rente betalen. Je hoeft
namelijk alleen maar rente over je
openstaande hypotheekschuld te betalen.
Het bedrag dat je maandelijks betaalt blijft echter gelijk. Daarom ga je verhoudingsgewijs
steeds minder rente en steeds meer aflossing betalen. Doordat je hypotheekrente afneemt,
neemt je belastingvoordeel af gedurende de looptijd van je annuïtaire hypotheek. Want als je
minder rente betaalt kun je ook minder rente aftrekken bij de aangifte van je
inkomstenbelasting.
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4.1.2 Lineaire Hypotheek
Bij een lineaire hypotheek los je iedere
maand een vast bedrag af. Doordat je
iedere maand een klein stukje aflost
wordt je hypotheekschuld steeds
kleiner.
Je betaalt rente over de openstaande
hypotheekschuld. Je rentebedrag
neemt maandelijks af, doordat je iedere
maand aflost op je hypotheek.
Daardoor neemt je belastingvoordeel
dus ook af gedurende de looptijd van je hypotheek. Want als je minder rente betaalt kan je ook
minder rente aftrekken bij je aangifte van de inkomstenbelasting. Aan het einde van de looptijd
van je hypotheek heb je je gehele hypotheekschuld afgelost.

4.1.3 Starterslening
Kom je net een beetje geld te kort om je woning te kopen? Check gauw of je in aanmerking
kunt komen voor een Starterslening.
De Starterslening is speciaal ontworpen om starters op de woningmarkt te helpen. Het is een
aanvullende lening bovenop je hypotheek met NHG. De eerste 3 jaar betaal je geen rente en
aflossing. Na deze 3 jaar ga je wel rente en aflossing betalen. De Starterslening wordt dan een
annuïtaire lening.
TIP: Meer weten over jouw mogelijkheden om een Starterslening te krijgen? Download
ons E-Book over de Starterslening
Maar als je de hypotheeklasten van de Starterslening nog niet kunt betalen, dan kun je een
hertoets aanvragen. Als uit de hertoets blijkt, dat je de hypotheeklasten echt nog niet kunt
betalen, dan blijft de lening rentevrij en aflossingsvrij. Er zijn nieuwe hertoets-momenten in het
6e, 10e en 15e jaar. De maximale looptijd van de Starterslening is 30 jaar. Aan het einde van de
looptijd moet je Starterslening afgelost zijn.
Je gemeente bepaalt of je in aanmerking komt. Niet iedere gemeente heeft een Starterslening.
Check op Starterslening.nl of de gemeente waar je je woning gaat aankopen deelneemt.
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4.1.4 Hypotheek bij je ouders
Er zijn verschillende manieren waarop je ouders je kunnen helpen met de aankoop van je
woning. Zij kunnen je bijvoorbeeld geld uitlenen.
De maximale hypotheek die je kunt krijgen blijft hetzelfde als je naast je hypotheek bij je bank
een lening bij je ouders hebt. De bank telt de lening bij je ouders namelijk mee bij de
berekening van je maximale hypotheek. Je kunt wel een duurder huis kopen als je ouders je een
fiscaalvriendelijke hoge schenking doen.
Als je je lening op tijd meldt bij de Belastingdienst dan kun je de rente gewoon aftrekken. De
lening moet dan wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Laat je dus van tevoren goed
adviseren door je hypotheekadviseur en/of een notaris die gespecialiseerd is.
Ja, ik wil graag een gratis en vrijblijvend eerste adviesgesprek

4.1.5 Schenking van je ouders
Je ouders mogen je eenmalig een fiscaalvriendelijke hoge schenking van maximaal € 53.016,(2016) doen voor je woning. Van dit bedrag moet je minimaal € 27.567 gebruiken voor je
woning. Bijvoorbeeld voor de aanschaf of het onderhoud van je woning of de aflossing van een
hypotheekschuld. Voorwaarde is dat je tussen 18 en 40 jaar bent.
Schenken je ouders meer? Dan moet er schenkbelasting betaald worden over het bedrag boven
€ 53.016,-. Je moet de schenking bovendien doorgeven aan de Belastingdienst met een aangifte
schenkbelasting.
Door de schenking wordt de erfenis van je ouders kleiner. Bij een flinke erfenis kan het wel
prettig zijn als je ouders vast een schenking gedaan hebben. Want anders moet je na het
overlijden van je ouders waarschijnlijk toch erfbelasting betalen over het bedrag van de
schenking.
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4.1.6 Combinatie van schenken en lenen
Het kan slim zijn om een lening bij je ouders te combineren met een schenking. In een
voorbeeld leggen we uit wat dat betekent als je aan aflossingsvrije lening bij je ouders afsluit.
Het is alleen toegestaan om een aflossingsvrije lening bij je ouders af te sluiten als je op 1
januari 2013 al een hypotheek had en je je hypotheek oversluit naar je ouders.
Starters kunnen ook profiteren van een combinatie van schenken en lenen, maar zij moeten
een annuïtaire of lineaire lening aangaan. Dit betekent dat je maandelijks een stukje van de
lening bij je ouders moet aflossen.
Rentevoordeel
Stel dat je 2,5% rente betaalt voor je hypotheek bij je ouders van € 100.000,-. Je betaalt dan
jaarlijks € 2.500,- rente aan je ouders.
Als je ouders het geld op een spaarrekening hebben staan krijgen ze maar 1% rente van hun
bank. Ze verdienen 1,5% rente door het geld aan jou uit te lenen. 1,5% rente over € 100.000,- is
maar liefst € 1.500,-! Die € 1.500,- winst kunnen ze jou weer teruggeven in de vorm van een
schenking.
Voorbeeld aflossingsvrije lening
Je ouders lenen je een groot bedrag voor de aankoop van je woning, bijvoorbeeld € 100.000,-.
Stel dat je met je ouders afgesproken hebt om 5% rente over je lening van € 100.000,- te
betalen. Je betaalt dan jaarlijks € 5.000,- aan rente aan je ouders.
Als je je lening aan de Belastingdienst gemeld hebt, dan kun je de rente over de lening
aftrekken. Stel dat je nog € 2.000,- terugkrijgt van de Belastingdienst. Maar ieder jaar schenken
je ouders jou een bedrag, bijvoorbeeld € 3.000,-. Dan betaal je € 5.000,- aan rente, maar je
krijgt dit volledige bedrag terug van de Belastingdienst en je ouders.
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Voor je ouders is dit ook een gunstige constructie, want als zij het geld op een bankrekening
hadden staan, dan kregen ze misschien maar 2% rente. Ze geven jou 3% van hun rendement op
de lening (€ 3000,-) terug in de vorm van een schenking en behouden zelf 2% rendement (€
2.000,-).
Let wel op, dat je ouders je het bedrag echt schenken. De Belastingdienst ziet de schenking
anders niet als een schenking. Ook moeten je ouders rekening houden met het bedrag dat ze je
jaarlijks belastingvrij mogen schenken, anders moet er schenkbelasting betaald worden.
Laat je goed adviseren over de voorwaarden waar je lening en schenking aan moeten voldoen.
Bijvoorbeeld door je hypotheekadviseur en/of een gespecialiseerde notaris.
Ja, ik wil graag een gratis en vrijblijvend eerste adviesgesprek

4.1.7 Borgstelling
Als je ouders borg staan voor (een gedeelte van) je lening, dan kun je vaak meer lenen. Je
hypotheekverstrekker krijgt namelijk meer zekerheid door de borgstelling. Maar als jij je
hypotheek niet meer kunt betalen, dan gaat je hypotheekverstrekker jouw hypotheeklasten op
je ouders verhalen.
Je hypotheekverstrekker beoordeelt jouw financiële situatie èn die van je ouders. Want als ze
de hypotheeklasten op je ouders willen verhalen, dan moeten je ouders de hypotheeklasten
wel kunnen betalen.
Aan borgstelling kleeft wel een nadeel voor je ouders. Vaak kunnen ze zelf geen lening meer
afsluiten of alleen nog voor een laag bedrag. Bovendien kan het nodig zijn dat je ouders een
overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Als je ouders al wat ouder zijn kan de premie daarvoor
best hoog zijn.
De voorwaarden voor een hypotheek met borgstelling van je ouders verschillen per
hypotheekverstrekker. Zo kan het zijn dat je ouders alleen borg mogen staan als ze een
onderpand hebben. Bijvoorbeeld een geblokkeerde spaarrekening of hun eigen woning.
Daarnaast kan de voorwaarde gesteld worden dat je binnen 5 jaar in staat moet zijn om de
hypotheek zonder borgstelling te dragen. Bij een hypotheek met NHG is borgstelling niet
toegestaan.
TIP: Check bij het afsluiten van je hypotheek wat de voorwaarden zijn om de
borgstelling te stoppen en wat de gevolgen zijn voor jouw hypotheek.
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4.2 DOORSTROMERS
Voor nieuwe hypotheken geldt voor doorstromers hetzelfde als voor starters. Je kunt alleen
nog een nieuwe lineaire of annuïtaire hypotheken afsluiten als je gebruik wilt maken van
renteaftrek bij de inkomstenbelasting. Maar als doorstromer heb je al een hypotheek. Als je
hypotheek op 31-12-2012 bestond kun je nog gebruik blijven maken van de hypotheekvormen,
die je op dat moment had.

4.2.1 Aflossingsvrije Hypotheek
Gedurende de looptijd van je hypotheek betaal je alleen rente. Je lost dus niets af. Met een
aflossingsvrije lening heb je hele lage maandlasten. Je betaalt immers alleen rente. Maar aan
het einde van de looptijd moet je de gehele lening in één keer aflossen.
Je aflossingsvrije hypotheek mag maximaal 50% van de waarde van je woning bedragen. Heb je
een hogere hypotheek nodig? Dan bestaat de rest van je hypotheek uit een of meerdere andere
hypotheekvormen.
Had je in het verleden een hogere
aflossingsvrije hypotheek dan 50% van
de marktwaarde van je woning? Als je je
hypotheek oversluit mag je je hogere
aflossingsvrije hypotheek behouden.
Mits je nieuwe hypotheekverstrekker
daarmee akkoord gaat natuurlijk.
Ga je verhuizen? Dan mag de hypotheek van je nieuwe woning maximaal 50% aflossingsvrij zijn.
Je kunt nooit meer aflossingsvrij lenen, dan de hoogte van je oude aflossingsvrije lening op 31
december 2012.
Voorbeeld
Je hebt een woning met een waarde van € 200.000,-. Je bent op 12 december 2011 een
hypotheek van € 200.000,- aangegaan. Je hypotheek is verdeeld in een aflossingsvrije
hypotheek van € 160.000,- en een spaarhypotheek van € 40.000,-.
Je gaat verhuizen op 9 juni 2016. De marktwaarde van je nieuwe woning bedraagt € 280.000,-.
50% van de waarde van de woning is € 140.000,-. De financiering van je nieuwe woning mag
een aflossingsvrije hypotheek van maximaal € 140.000,- bevatten.
Ja, ik wil graag een gratis en vrijblijvend eerste adviesgesprek
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4.2.2 Spaarhypotheek
Een spaarhypotheek bestaat uit een aflossingsvrije hypotheek en een spaarverzekering. In deze
spaarverzekering spaar je kapitaal bij elkaar. Met dit kapitaal kun je aan het einde van de
looptijd je hypotheek aflossen.
Een spaarverzekering noem je ook wel een kapitaalverzekering. Een kapitaalverzekering, die
gekoppeld is aan je eigen woning, noem je een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Als je
verzekering een KEW is dan staat dit op je polis. Bij je belastingaangifte valt een KEW altijd in
Box 1. Dit betekent dat je gedurende de looptijd van je kapitaalverzekering geen belasting hoeft
te betalen over de waarde van je polis. Als je polis aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijg je
een fiscale vrijstelling als je polis gaat uitkeren.
Gedurende de looptijd van je hypotheek betaal je rente. Tegelijkertijd spaar je kapitaal in een
kapitaalverzekering. Het rentepercentage dat je voor je gespaarde kapitaal ontvangt is meestal
gelijk aan je hypotheekrentepercentage.
Het bedrag dat je in je verzekering bij elkaar spaart is gelijk aan je hypotheekbedrag. Heb je
bijvoorbeeld een spaarhypotheek van € 40.000,- ? Gedurende de looptijd van je hypotheek
bouw je dan ook € 40.000,- aan kapitaal op in je spaarverzekering. Aan het einde van de
looptijd los je je hypotheek af met
het kapitaal uit je spaarverzekering.
Je hypotheekverstrekker berekent
de hoogte van je premie. Aan het
einde van de looptijd van je
hypotheek moet je namelijk precies
€ 40.000,- opgebouwd hebben. Als
je rentepercentage van je
hypotheek wijzigt, dan verandert je
premie mee. Hoe hoger je
rentepercentage hoe lager je
premie zal zijn. Hoe lager je rentepercentage hoe hoger je premie zal zijn.
Meestal bevat de spaarverzekering ook de mogelijkheid om je overlijdensrisico te verzekeren.
Een gedeelte van je maandelijkse premie wordt dan gebruikt voor de premie van je
overlijdensrisicoverzekering. Afhankelijk van je hypotheek ben je verplicht om een
overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.
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4.2.3 Hybride hypotheek
Aan het begin van deze eeuw was de hybride hypotheek erg populair. Een hybride hypotheek
bestaat uit een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en hybride verzekering. In deze
hybride verzekering spaar je kapitaal bij elkaar. Met dit kapitaal kun je aan het einde van de
looptijd (gedeeltelijk) je hypotheek aflossen.
Een hybride verzekering noem je ook wel een kapitaalverzekering. Een kapitaalverzekering, die
gekoppeld is aan je eigen woning noem je een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Als je
verzekering een KEW is dan staat dit op je polis. Een KEW valt in Box 1 van het boxenstelsel van
de Belastingdienst. Dit betekent dat je gedurende de looptijd van je kapitaalverzekering geen
belasting hoeft te betalen over de waarde van je polis. Als je polis aan bepaalde voorwaarden
voldoet, krijg je een fiscale vrijstelling als je polis gaat uitkeren.
Bij een hybride verzekering kun je op verschillende manieren kapitaal bij elkaar sparen. Als je
kapitaal bij elkaar spaart in het spaarfonds ontvang je in ruil daarvoor een rentepercentage, dat
gelijk is aan je hypotheekrentepercentage.
Je kunt er ook voor kiezen om je premie te beleggen. Om te kunnen beleggen wordt er eerst
gekeken naar jouw risicoprofiel. Durf en kan je veel risico nemen? Je hebt waarschijnlijk een
offensieve beleggingsmix. Durf en kun je weinig risico te nemen? Je hebt waarschijnlijk een
defensieve beleggingsmix.
Je kunt ook kiezen voor een combinatie van sparen en beleggen. Tijdens de looptijd van je
verzekering kun je switchen tussen de verschillende fondsen (tegen kosten). Het doelkapitaal
wat de verzekering gaat halen staat van
tevoren niet vast. Dit is namelijk
afhankelijk van beleggingsresultaten.
De hybride verzekering heeft ook de
mogelijkheid om je overlijdensrisico te
verzekeren. Een gedeelte van je
maandelijkse premie wordt dan gebruikt
voor je overlijdensrisicoverzekering.
Afhankelijk van je hypotheek ben je
verplicht om een
overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Pagina 18 van 46

TIPS BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN HYPOTHEEK

Startershypotheek.online
088 - 66-43-833
Capelle aan den IJssel

De premie voor je hybride verzekering bestaat uit:
* geld waarmee je spaart
* geld waarmee je belegt
* premie voor overlijdensrisicodekking
* kosten, zoals provisie en administratiekosten
De hybride hypotheek is de laatste jaren erg in opspraak geraakt. Daar zijn o.a. onderstaande
redenen voor. De voorwaarden en berekeningsmethoden van hybride verzekeringen kunnen
van elkaar verschillen. Dus nadelige effecten zijn afhankelijk van de voorwaarden van jouw
hybride verzekering.
Berekening met prognoserendement
Bij de introductie van de hybride hypotheekverzekering werd soms met hoge
prognoserendementen gerekend. Pas later zijn de prognoserendementen wettelijk
gemaximeerd. Bij een zeer offensieve beleggingsmix mag nu nog maar met maximaal 8% bruto
rendement gerekend worden. Bij de berekening van jouw doelkapitaal is misschien wel met een
netto prognoserendement van 12% gerekend. Het verschil tussen een bruto en een netto
rendement bedraagt ongeveer 1%.
Unit-Linked Berekening
Bij een 'Unit-Linked berekening’ wordt de premie voor de overlijdensrisicodekking maandelijks
berekend. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de opgebouwde waarde van je polis en jouw
leeftijd. Je betaalt overlijdensrisicopremie voor het verschil tussen je overlijdensrisicodekking
en de waarde van je polis.
Stel dat je een overlijdensrisicodekking van € 100.000,- hebt. Volgens de oorspronkelijke
berekening zou je nu een kapitaal van ongeveer € 65.000,- moeten hebben opgebouwd. Door
tegenvallende beleggingsresultaten zit er echter maar € 30.000,- in je polis. In het kostenplaatje
van je hypotheek is rekening gehouden met het afdekken van € 35.000,- (€ 100.000,- -/- €
65.000.-) voor overlijdensrisicodekking. Je moet nu echter premie betalen om een verschil van
€ 70.000,- (€ 100.000,- -/- 30.000,-) af te dekken. De overlijdensrisicokosten vallen daardoor
een stuk hoger uit. Er blijft veel minder premie over om te gebruiken voor het opbouwen van
kapitaal.
Hoe ouder je bent hoe hoger de premie voor een overlijdensrisicodekking is. De kans is immers
groter dat je komt te overlijden. Dit betekent dus ook dat het nadelige effect groter is naarmate
je ouder bent. Hoe nadeliger het effect hoe kleiner de kans dat je je doelkapitaal gaat behalen.
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Risicopremie voor overlijdensrisicodekking
Bij dezelfde Unit-Linked methode onttrekt je verzekeraar de risicopremie voor de
overlijdensrisicodekking pro rata uit het spaargedeelte en het beleggingsgedeelte van je
premie.
Stel dat je ervoor gekozen hebt om 50% van je premie te sparen en 50% van je premie te
beleggen. Je gaat ervan uit dat de 50% die je spaart gegarandeerd is. Alleen door de
tegenvallende beleggingsresultaten moet je een veel hogere premie voor de
overlijdensrisicodekking betalen. Nu wordt die premie pro rata verdeeld. Het gevolg is dat je
ook minder opbouwt in je spaarpotje, terwijl je dacht dat 50% van je premie gegarandeerd was.
Door de overlijdensrisicodekking mee te verzekeren in de polis ontstaat een soort
hefboomeffect bij tegenvallende beleggingsresultaten.
Er zijn overigens ook hybride verzekeringen waarbij het spaargedeelte wel echt gegarandeerd
is.
Kosten
(Verborgen) kosten, die van je premie afgetrokken worden, voordat de premie ingelegd wordt.
Ja, ik wil graag een gratis en vrijblijvend eerste adviesgesprek
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4.2.4 Bankspaarhypotheek (SEW en BEW)
Per 1 januari 2008 is het wettelijk toegestaan om een bankspaarhypotheek af te sluiten. Een
bankspaarhypotheek werkt min of meer hetzelfde als een spaarhypotheek. Het grootste
verschil is dat er een bankspaarrekening aan je hypotheek gekoppeld is in plaats van een
spaarverzekering.
Gedurende de looptijd van je hypotheek betaal je rente. Daarnaast leg je maandelijks geld in op
een geblokkeerde bankspaarrekening. Op deze bankspaarrekening bouw je kapitaal op. Met dit
kapitaal los je je hypotheek aan het einde van de looptijd af.
Als je bankspaarrekening aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan valt je bankspaarrekening in
box 1 van ons belastingstelsel. Tijdens de looptijd hoef je geen belasting te betalen over de
waarde van je bankspaarrekening. Je hebt dan ook recht op een fiscale vrijstelling als je je
hypotheek aflost met het tegoed op je bankspaarrekening.
Het rentepercentage dat je voor je gespaarde bankspaarsaldo ontvangt is gelijk aan je
hypotheekrentepercentage. Het bedrag dat je op je bankspaarrekening bij elkaar spaart is gelijk
aan je hypotheekbedrag. Heb je bijvoorbeeld een bankspaarhypotheek van € 40.000,- ?
Gedurende de looptijd van je hypotheek bouw je dan ook € 40.000,- aan kapitaal op. Aan het
einde van de looptijd los je je hypotheek af met het saldo op je bankspaarrekening.
Je hypotheekverstrekker berekent de hoogte van je inleg. Aan het einde van de looptijd van je
hypotheek moet je namelijk precies € 40.000,- opgebouwd hebben. Als je rentepercentage van
je hypotheek wijzigt, dan verandert je inleg mee. Hoe hoger je rentepercentage hoe lager je
inleg zal zijn. Hoe lager je
rentepercentage hoe hoger je inleg zal
zijn.
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Met je bankspaarrekening kun je je niet verzekeren
tegen overlijdensrisico. Als je je overlijdensrisico wilt
afdekken moet je daarvoor een losse
overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Afhankelijk
van je hypotheek ben je verplicht om een
overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.
Een bankspaarhypotheek noem je ook wel een
Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Als aan je
bankspaarhypotheek een beleggingsrekening is
gekoppeld noem je de bankspaarhypotheek een
Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW). Bij een
BEW is het onzeker welk bedrag je aan het einde van
je looptijd opgebouwd hebt op je
bankspaarrekening.

Ja, ik wil graag een gratis en vrijblijvend eerste adviesgesprek
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4.2.5 Beleggingshypotheken
Er zijn verschillende soorten beleggingshypotheken. Een beleggingshypotheek bestaat uit een
aflossingsvrije hypotheek en een beleggingsproduct:
- beleggingsverzekering
- beleggingsrekening of bankspaarrekening (BEW)
- effectendepot
Beleggingsverzekering
Bij een beleggingsverzekering betaal je maandelijks premie. Een beleggingshypotheek waar een
beleggingsverzekering aan is gekoppeld werkt hetzelfde als een hybride hypotheek. Het is
alleen niet mogelijk om te sparen in een spaarfonds. Een beleggingsverzekering kan een
kapitaalverzekering eigen woning zijn (KEW). Of jouw polis een KEW is kun je terugvinden op de
polisvoorwaarden. Dit betekent dat je gedurende de looptijd van je kapitaalverzekering geen
belasting hoeft te betalen over de waarde van je polis. Als je polis aan bepaalde voorwaarden
voldoet, krijg je een fiscale vrijstelling als je polis gaat uitkeren.
Beleggingsrekening
Er zijn verschillende soorten beleggingsrekeningen, die je aan een beleggingshypotheek kunt
verpanden:
- een beleggingsrecht eigen woning (BEW), zoals bij een bankspaarhypotheek
- een beleggingsrekening met een maandelijkse inleg voor het opbouwen van kapitaal
Er is wel een belangrijk verschil tussen de verpanding van een gewone beleggingsrekening en
een bankspaarrekening (BEW). Bij een bankspaarrekening kun je namelijk fiscaal vriendelijk
sparen. De bankspaarrekening valt in Box 1 van ons belastingstelsel. Bij een BEW hoef je tijdens
de looptijd geen belasting te betalen over de waarde van je bankspaarrekening. Als je BEW aan
alle voorwaarden voldoet, heb je bij het uitkeren recht op een fiscale vrijstelling.
Een gewone beleggingsrekening valt altijd in box 3 van ons belastingstelsel. Als je
beleggingsrekening in box 3 valt, wordt de waarde van je beleggingsrekening jaarlijks
meegenomen bij je vermogensbelasting. Je betaalt vermogensbelasting over je bezittingen
minus schulden. Het kan dus zijn dat je er belasting over moet betalen.
Aan een beleggingsrekening kan geen overlijdensrisicodekking gekoppeld worden zoals bij een
beleggingsverzekering. Als een overlijdensrisicodekking gewenst is, moet je hiervoor een losse
verzekering afsluiten.

Pagina 23 van 46

TIPS BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN HYPOTHEEK

Startershypotheek.online
088 - 66-43-833
Capelle aan den IJssel

Effectendepot
Aan een effectenhypotheek is een los
effectendepot gekoppeld. Je hebt eenmalig in
een depot met individuele effecten
geïnvesteerd (obligaties en aandelen). Het
doel van de effectenhypotheek is dat je de
hypotheek kunt aflossen, doordat het
effectendepot in waarde is gestegen.
Deze hypotheek is niet slim als je een hogere
hypotheek moet nemen om het
effectendepot aan te kunnen schaffen. Je
loopt namelijk een flink risico bij tegenvallende
beleggingsopbrengsten. Je moet dan namelijk
èn een hogere hypotheek terugbetalen èn de
tegenvallende beleggingsresultaten opvangen.

Ja, ik wil graag een gratis en vrijblijvend eerste adviesgesprek
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4.2.6 Traditionele levenhypotheek
Een traditionele levenhypotheek bestaat uit een aflossingsvrije hypotheek en een
kapitaalverzekering. Maandelijks betaal je een premie voor de verzekering. In deze verzekering
bouw je kapitaal op waarmee je aan het einde van de looptijd je hypotheek (gedeeltelijk) kunt
aflossen.
Je ontvangt rente over de premie die je inlegt op je verzekering. Meestal is dit een garandeerd
percentage van 3%. Daarbovenop ontvang je winstdeling van je verzekeraar. Het is dus vooraf
onduidelijk of je je hypotheek volledig kunt aflossen met de opbrengst van je verzekering.
De traditionele levenhypotheek is de voorloper van de spaarhypotheek. Bij een spaarhypotheek
staat het al vast welke verzekering bij de spaarhypotheek hoort. Bij een traditionele
levenhypotheek kun je kiezen voor een verzekeringsproduct van een verzekeraar naar keuze.
De rentevergoeding voor het opgebouwde kapitaal is immers niet gekoppeld aan je
hypotheekrente.
Een traditionele levensverzekering noem je ook wel een kapitaalverzekering. Een
kapitaalverzekering, die gekoppeld is aan je eigen woning noem je kapitaalverzekering eigen
woning (KEW). Als je verzekering een KEW is dan staat dit op je polis. Een KEW valt in Box 1 van
het boxenstelsel van de Belastingdienst. Dit betekent dat je gedurende de looptijd van je
kapitaalverzekering geen belasting hoeft te betalen over de waarde van je polis. Als je polis aan
bepaalde voorwaarden voldoet, krijg je een fiscale vrijstelling als je polis gaat uitkeren.
Ja, ik wil graag een gratis en vrijblijvend eerste adviesgesprek
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4.2.7 Overbruggingshypotheek
Je hebt je nieuwe woning al gekocht, maar je oude woning is nog niet verkocht? Onder
voorwaarden kun je dan tijdelijk een overbruggingslening afsluiten. De overbruggingslening los
je af uit de opbrengst van je oude woning. Je oude woning moet wel voldoende opleveren om
je oude hypotheek plus de overbruggingslening af te kunnen lossen.

4.3 HYPOTHEEK MET NHG
Als je een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) afsluit ontvang je een lager
rentetarief. Je voordeel kan wel tot 1% oplopen ten opzichte van een hypotheek zonder NHG.
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is verantwoordelijk voor de uitvoering van
NHG. Als je een hypotheek met NHG hebt dan staat de Stichting WEW als het ware borg voor
jouw lening. Hypotheekverstrekkers hebben daardoor meer zekerheid dat jouw hypotheek
terugbetaald wordt. Zij zijn daarom bereid om je een lager rentetarief aan te bieden. Maar er
zijn nog meer voordelen.
Je sluit een verantwoorde hypotheek af, die aan de budgetnormen van het NIBUD (Nationaal
Instituut voor Budgetvoorlichting) voldoet. Kom je door omstandigheden toch in
betalingsproblemen? Dan word je aan alle kanten geholpen om je problemen zoveel mogelijk te
beperken. Je kunt alleen een hypotheek met NHG krijgen voor woningen met een koopprijs tot
€ 231.132,- (inclusief verbouwingskosten) in 2016.
De belangrijkste aspecten van een hypotheek met NHG:
- Flink lagere rente
- Woningen met een koopprijs tot € 231.132,- (inclusief verbouwingskosten)
- Óók voor nieuwbouwwoningen, verbouwingen en renovaties
- Verantwoord lenen; hypotheek volgens budgetnormen van het NIBUD
- Vangnet bij financiële problemen door scheiding, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Moet je je woning uiteindelijk toch door financiële omstandigheden verkopen? Zijn je financiële
problemen ontstaan door scheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid? En houd je
daardoor een restschuld over bij de verkoop van je woning? De Stichting WEW kan je restschuld
onder voorwaarden kwijtschelden.
De maximale hypotheek met NHG is € 235.754,- in 2016. Als je in energiebesparende
voorzieningen investeert of een energiezuinige woning koopt kun je zelfs nog wat meer lenen.
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Je hypotheekadviseur toetst of je aan alle voorwaarden voldoet om te profiteren van een
hypotheek met NHG.
Een hypotheek met NHG kun je bij vrijwel iedere hypotheekverstrekker aanvragen. Je betaalt
1% (2016) borgtochtprovisie over je hypotheek om van de voordelen van NHG te kunnen
profiteren.

Ja, ik wil meer informatie over een hypotheek met NHG
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5 Hypotheekvoorwaarden
Bij het uitzoeken van een geschikte hypotheek kijk je uiteraard als eerste naar de hoogte van
de rente. Er zijn hypotheken met uitgebreide voorwaarden en hypotheken met uitgeklede
voorwaarden. De hypotheek met het laagste rentetarief heeft misschien wel voorwaarden,
die niet wenselijk voor je zijn. Het is dus belangrijk om te weten op welke
hypotheekvoorwaarden je moet letten.
Hypotheekproducten met de laagste rentetarieven hebben vaak uitgeklede voorwaarden. Vaak
is er in de naam van het hypotheekproduct een term opgenomen, waaruit blijkt dat het om een
uitgekleed product gaat. Denk hierbij aan 'Voordeel', 'Budget', 'Basis' en 'Profijt'.

5.1 OFFERTE
5.1.1 De geldigheidsduur van je offerte
Je krijgt meestal 2 weken de tijd om een offerte te accepteren. Binnen deze 2 weken moet je de
offerte ondertekend retourneren. Dit noem je de acceptatietermijn van de offerte.
In je offerte staat hoe lang je offerte geldig is, nadat je de offerte getekend hebt. Dat kan
bijvoorbeeld 2,4,6, 9 of 12 maanden zijn. De offertegeldigheid moet natuurlijk aansluiten op het
moment van de sleuteloverdracht. Soms kun je de offerte verlengen, maar niet altijd.
Als je de offerteduur kunt verlengen, dan is het van belang om te kijken tegen welke
voorwaarden dat kan. Waarschijnlijk betaal je dan namelijk verlengingskosten.
Verlengingskosten noem je in vakjargon 'bereidstellingsprovisie'. Check dus van tevoren hoe
hoog de bereidstellingsprovisie is als je denkt dat je de offerte misschien moet verlengen.
Ook kan het zijn dat er in je offerte staat, dat je na bijvoorbeeld 3 of 6 maanden
bereidstellingsprovisie gaat betalen. Dus zonder dat je de offerte verlengt.

5.1.2 Annuleringskosten
Het kan zijn dat je annuleringskosten moet betalen als je een getekende offerte annuleert. Ook
als de aankoop van je woning niet doorgaat. Sommige hypotheekverstrekkers berekenen alleen
annuleringskosten als je een verlengde offerte annuleert. Wanneer je eventueel
annuleringskosten moet betalen is afhankelijk van de voorwaarden van je hypotheekproduct.
Annuleringskosten variëren van 0,2% tot 1% over het hypotheekbedrag. De hoogte van de
annuleringskosten hangt af van de hypotheekverstrekker. Check dus of je annuleringskosten
moet betalen als je de offerte annuleert. En onder welke voorwaarden.
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5.1.3 Bereidstellingsprovisie
Als je de geldigheidsduur van je offerte moet verlengen krijg je vaak te maken met
verlengingskosten. In vakjargon heet dit bereidstellingsprovisie. Soms staat er in je offerte, dat
je na een bepaalde periode bereidstellingsprovisie moet gaan betalen. Bijvoorbeeld na 3 of 6
maanden.

TIP: Heb je een langere offerte geldigheid nodig? Controleer dan altijd met welke verlengingskosten
je te maken kunt krijgen en onder welke voorwaarden. Zo weet je van tevoren waar je aan toe bent
en of dit hypotheekproduct bij jouw situatie past.

De bereidstellingsprovisie is meestal afhankelijk van je hypotheekbedrag. Je betaalt
bijvoorbeeld 0,25% van je hypotheekbedrag per verlengde maand. Je betaalt dan
bereidstellingsprovisie tot aan de passeerdatum. Soms betaal je uitsluitend
bereidstellingsprovisie als de rente is gestegen. En soms wordt een gedeelte van een maand als
een hele maand gezien.
Stel je hebt een hypotheek van € 250.000,- aangevraagd. Tijdens de eerste 3 maanden van je
offerte betaal je geen bereidstellingsprovisie. Je kunt echter pas in de zesde maand passeren. Je
moet 3 maanden bereidstellingsprovisie van 0,35% betalen. Je betaalt € 2625,- aan
bereidstellingsprovisie (€ 875,- per maand). Dit bedrag kan dus flink oplopen.

5.1.4 Offerterente, dagrente of dalrente
Zodra je een hypotheekofferte tekent ga je akkoord met het rentetarief van je
hypotheekverstrekker. Je hypotheekverstrekker mag je rentetarief niet meer verhogen. Onder
bepaalde voorwaarden kan je rentetarief nog wel omlaag. Dit hangt af van de voorwaarden van
jouw hypotheekproduct.
Offerterente
Je betaalt altijd de rente uit jouw hypotheekofferte. Je rentetarief gaat niet meer omlaag als
het rentetarief op de dag dat je naar de notaris gaat lager is. Bij veel uitgeklede
hypotheekproducten geldt de offerterente. Bij sommige hypotheekproducten gaat de
offerterente na een aantal maanden gelden als je dan nog naar de notaris moet. Of
bijvoorbeeld als je de hypotheekofferte verlengt.
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Dagrente
Een hypotheekproduct dat uitgaat van de dagrente is gunstig als je een renteverlaging
verwacht. Is het rentetarief op de passeerdatum lager dan het rentetarief in jouw
hypotheekofferte? Dan ontvang je dit lagere rentetarief. De passeerdatum is de dag waarop je
naar de notaris gaat.
Maar let op als je van je hypotheekverstrekker een extra korting op je rentetarief hebt
gekregen. Bijvoorbeeld voor het afsluiten van een bankrekening. Sommige
hypotheekverstrekkers tellen de korting niet mee bij de dagrente. Zij gaan de korting eerst
verrekenen, voordat je in aanmerking komt voor de dagrente.
Dalrente
Vindt er een rentedaling plaats in de periode tussen het tekenen van je hypotheekofferte en de
passeerdatum bij de notaris? Bij een dalrente profiteer je altijd van de rentedaling. Je
rentetarief wordt het laagste rentetarief in deze periode. Óók als de rente daarna weer stijgt.
Het rentetarief in je hypotheekofferte zal wel standaard wat hoger zijn dan bij een offerterente
en dagrente. Je moet dus een rentedaling verwachten, die dit verschil compenseert.
Er zijn nog weinig hypotheekproducten met een dalrente, omdat hypotheekverstrekkers
hypotheekproducten aanbieden met zo laag mogelijke rentetarieven. Veel mensen kiezen toch
maar voor een offerterente, ondanks dat dit rentetarief niet meer kan dalen.

5.2 RENTE
5.2.1 Rentetarieven & risicoklassen
Het rentetarief van je hypotheek is afhankelijk van verschillende factoren:
Hypotheekverstrekkers hebben meer zekerheid bij hypotheken met NHG. Daarom zijn de
rentetarieven doorgaans een stuk lager bij NHG-hypotheken dan bij hypotheken zonder NHG.
Bij een hypotheek met NHG is er maar sprake van één risicoklasse.
Bij een hypotheek zonder NHG heb je wel te maken met verschillende risicoklassen. De
risicoklasse waar jij met jouw hypotheek in valt hangt af van de waarde van je woning. De
risicoklassen verschillen bovendien per hypotheekverstrekker. Je hypotheekverstrekker
hanteert bijvoorbeeld de volgende risicoklassen op het moment dat jij je hypotheek afsluit.
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Rentevaste
periode

NHG-tarief

5 jaar
10 jaar
20 jaar

1,60 %
2,00 %
2,70 %

Risicoklasse
lager dan
50%
1,60 %
1,90 %
2,65 %

Risicoklasse
50-75%
1,80 %
2,10 %
2,80 %

Risicoklasse Risicoklasse
75%-100%
meer dan
100%
2,40 %
2,50 %
2,70 %
3,30 %
3,30 %
3,50 %

Stel je hebt een woning met een marktwaarde van € 200.000,- aangekocht. Je hebt een
hypotheek van € 208.000,- afgesloten. Je rentetarief behoort bij een risicoklasse van 100% of
meer (208.000/200.000x100%=104%). Bij een rentevaste periode van 10 jaar krijg je een
rentetarief van 3,3 %.
Je kunt in een andere risicoklasse terecht komen als de hoogte van je hypotheek wijzigt ten
opzichte van de marktwaarde van je woning. Bijvoorbeeld door een waardestijging van je
woning of een extra aflossing op je hypotheek.
Bij sommige hypotheekverstrekkers zit er een groot verschil tussen de rentetarieven van de
verschillende risicoklassen. De ene hypotheekverstrekker hanteert voordelige rentetarieven bij
lage risicoklassen; de andere bij hogere risicoklassen.

5.2.2 Rentevaste periodes
Een rentevaste periode is de periode waarin je rente vast staat. Je hebt bijvoorbeeld een
hypotheek met een looptijd van 30 jaar. Je hebt de rente voor 5 jaar vastgezet. De eerste 5 jaar
van je hypotheek betaal je het rentetarief uit je offerte. Na 5 jaar moet je een nieuwe
rentevaste periode afsluiten voor je hypotheek.
Rentevaste periodes variëren van 1 t/m 30 jaar. Het aantal rentevaste periodes waar je uit kunt
kiezen verschilt per hypotheekverstrekker. Bij sommige hypotheken kun je uit een groot aantal
rentevaste periodes kiezen. Bij andere hypotheken zijn er maar weinig rentevaste periodes
beschikbaar.
De looptijd van je hypotheek is maximaal 30 jaar. Dat is namelijk de periode waarin je je
hypotheekrente van de inkomstenbelasting kunt aftrekken als je hypotheek aan bepaalde
voorwaarden voldoet.
Stel dat je naar een nieuwe koopwoning verhuist en nog 17 jaar van renteaftrek gebruik kunt
maken. Dan is het wel handig dat je met de beschikbare rentevaste periodes van je
hypotheekverstrekker een periode van 17 jaar kunt maken. Je zet je hypotheek dan
bijvoorbeeld eerst voor 10 jaar vast en daarna nog voor 7 jaar. Afhankelijk van jouw
(toekomstige) situatie is het handig als je uit veel rentevaste periodes en een variabel
rentetarief kunt kiezen.
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5.2.3 Variabel Rentetarief
Een aantal hypotheekverstrekkers biedt een variabel rentetarief aan. Bij een variabel
rentetarief heb je geen zekerheid. Het rentetarief kan op dagbasis of op maandbasis aangepast
worden. Bij een rentewijziging ga je direct het nieuwe rentetarief betalen. Je kunt je hypotheek
echter zonder boeterente aflossen.

5.2.4 Instaprente & Rentebedenktijd
Kies je voor een instaprente of rentebedenktijd? Dan kun je zelf bepalen wanneer je rentevaste
periode ingaat. Gedurende een bepaalde periode mag je namelijk je rentetarief kosteloos
vastzetten. Je krijgt het rentetarief dat op dat moment geldig is.
Meestal is de periode waarvoor je instaprente of rentebedenktijd geldt 1 of 2 jaar. De
instaprente is aan het begin van je rentevaste periode en rentebedenktijd aan het einde van je
rentevaste periode.

TIP: Check alle rentetarieven op hypotheekrentes.nl

Rentebedenktijd
Je hebt gekozen voor een rentevaste periode van 10 jaar + 2 jaar rentebedenktijd. Je rentetarief
staat dus 12 jaar vast. De laatste 2 jaar kun je al kosteloos voor een nieuwe rentevaste periode
kiezen. Bijvoorbeeld omdat je verwacht dat de rente weer gaat stijgen. Gedurende deze 2 jaar
hoef je geen boeterente te betalen als je bij jouw hypotheekverstrekker een nieuwe rentevaste
periode aangaat voor je hypotheek.
Als je voor een rentebedenktijd kiest, dan krijg je waarschijnlijk een opslag bovenop je
rentetarief. Bijvoorbeeld van 0,1% of 0,2%. Ook als je later geen gebruik maakt van de optie
rentebedenktijd.
Je moet wel goed opletten als je een nieuwe rentevaste periode aangaat en je bij je vorige
rentevaste periode voor rentebedenktijd hebt gekozen. Het rentevoorstel van je
hypotheekverstrekker gaat namelijk meestal uit van dezelfde voorwaarden die je al had. Als je
dan geen gebruik meer wilt maken van de optie rentebedenktijd, dan moet je dit wel
doorgeven aan je hypotheekverstrekker. Anders betaal je misschien teveel rente tijdens je
nieuwe rentevaste periode.
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Instaprente
Als je bij het aangaan van je hypotheek verwacht, dat de rente nog verder gaat dalen, kun je
voor een instaprente kiezen. Tijdens de eerste 1 of 2 jaar van je hypotheek krijg je een laag
rentetarief. Binnen de periode van je instaprente kun je voor een nieuwe rentevaste periode
kiezen bij je hypotheekverstrekker. Je hoeft dan geen boeterente te betalen. Een instaprente
wordt ook wel eens een startrente of een oriëntatierente genoemd.
TIP: Check of jouw hypotheekverstrekker je automatisch informeert bij rentestijgingen en
rentedalingen. En of je na een rentestijging of rentedaling nog een aantal werkdagen de tijd
hebt om je rentetarief vast te zetten.

5.2.5 Rente meenemen
Een hypotheekvoorwaarde kan zijn dat je je rentetarief mee kunt nemen naar je volgende
woning. Dat is een interessante hypotheekvoorwaarde nu de hypotheekrente erg laag is. Als je
de hypotheekrente mee mag nemen, dan maak je bij je volgende woning als het ware je oude
rentevaste periode af.
Uiteraard moet je de hypotheek van je nieuwe woning dan wel weer bij dezelfde
hypotheekverstrekker onderbrengen. Heb je een hogere hypotheek nodig voor je nieuwe
woning? Voor het gedeelte dat je meer nodig hebt sluit je gewoon een nieuwe hypotheek af
met het rentepercentage van dat moment.

5.2.6 Rente doorgeven
Een hypotheekvoorwaarde kan zijn dat je je rentetarief door kunt geven aan de kopers van
jouw woning. Dat is een interessante hypotheekvoorwaarde nu de hypotheekrente erg laag is.
In crisistijden waarin het moeilijk is om je woning te verkopen kan het voor kopers een extra
stimulans zijn om jouw woning te kopen. Uiteraard moeten de kopers de hypotheek dan bij
jouw hypotheekverstrekker onderbrengen. Je kunt alleen het rentetarief voor het resterende
gedeelte van de rentevaste periode doorgeven.
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5.2.7 Nieuwe rentevaste periode
Ongeveer 3 maanden voor het einde van je rentevaste periode ontvang je een voorstel voor
een nieuwe rentevaste periode. In deze aanbiedingsbrief vind je het nieuwe rentetarief. Als je
niet reageert, wordt je rentevaste periode meestal automatisch verlengd met dezelfde periode.
Je ontvangt het rentetarief dat op dat moment geldt voor dezelfde hypotheek.

5.2.8 Rentekorting en renteopslagen
Als je voor een extra optie kiest, dan krijg je bij sommige hypotheekverstrekkers een opslag of
juist korting op je rentetarief. Kies je bijvoorbeeld voor een instaprente of rentebedenktijd, dan
krijg je een opslag.
Voor aflossingsvrije hypotheken, beleggingshypotheken, hybride hypotheken en
spaarhypotheken berekenen hypotheekverstrekkers tegenwoordig ook vaak een opslag van 0,1
of 0,2% bovenop je rentetarief.
Sommige hypotheekverstrekkers geven je een extra korting op je rentetarief als je extra
producten afsluit. Bijvoorbeeld een salarisrekening, waarvan je hypotheekrente maandelijks
geïncasseerd wordt.
Ontvang je van je hypotheekverstrekker een rentevoorstel voor een nieuwe rentevaste
periode? Controleer dan alle kortingen en opslagen die in je rentetarief verwerkt zijn! Als je
bijvoorbeeld rentebedenktijd had, dan krijg je dat waarschijnlijk weer bij je nieuwe rentevaste
periode. Ook als je geen rentebedenktijd meer hoeft. En als je korting kreeg, bijvoorbeeld
omdat je een salarisrekening hebt afgesloten, dan wil je die korting nu natuurlijk weer
ontvangen!

TIP: Bij het ingaan van een nieuwe rentevaste periode met een nieuw rentetarief, wijzigen je
maandlasten. Als je veel zekerheid wilt over je maandlasten, dan kun je dus het beste kiezen voor
een lange rentevaste periode.

Pagina 34 van 46

TIPS BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN HYPOTHEEK

Startershypotheek.online
088 - 66-43-833
Capelle aan den IJssel

5.3 RENTETARIEF TUSSENTIJDS AANPASSEN
Of je hypotheekverstrekker bereid is om je rentetarief te verlagen hangt af van de
hypotheekvoorwaarden. Sommige hypotheekverstrekkers hanteren een piepsysteem. Je moet
zelf een verzoek indienen om het rentetarief omlaag te krijgen. Andere hypotheekverstrekkers
zijn pas bereid om de risicoklasse aan te passen bij het ingaan van een nieuwe rentevaste
periode.

5.3.1 Renteaanpassing na een waardestijging van je woning
Als de waarde van je woning stijgt, kan je hypotheekrente waarschijnlijk verlaagd worden. De
waardestijging van je woning komt bijvoorbeeld door een verbouwing. Je zult de waardestijging
moeten aantonen met een taxatierapport. Je moet wel een hypotheek zonder NHG hebben,
omdat daarbij sprake is van verschillende risicoklassen bij de bepaling van je rentetarief.
Voorbeeld
Je hebt een woning met een marktwaarde van € 200.000,-. De hoogte van je spaarhypotheek
bedroeg bij het afsluiten € 208.000,-. Inmiddels heb je voor € 20.000,- verbouwd aan je woning.
De nieuwe waarde van je woning bedraagt € 220.000,-.
Toen je de hypotheek aanging kreeg je een rentetarief dat behoorde bij een risicoklasse van
meer dan 100% (208.000/200.000x100%=104%).
In de nieuwe situatie zou je een rentetarief betalen dat behoort bij een risicoklasse van 75% 100% (208.000/220.000x100%=94%).
Bij de risicoklasse van 75%-100% behoort een rentetarief van 2,7%. Bij de risicoklasse van meer
dan 100% behoort een rentetarief van 3,3%. In principe zou je rentetarief dus verlaagd kunnen
worden van 3,3% naar 2,7%.
Nu een gratis oriënterend adviesgesprek aanvragen
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5.3.2 Rente aanpassen bij Spaarhypotheek of Bankspaarhypotheek
Bij een spaarhypotheek bouw je kapitaal op in een spaarverzekering. Bij een
bankspaarhypotheek bouw je kapitaal op een spaarrekening. De spaarverzekering of de
spaarrekening is gekoppeld aan je hypotheek.
Bij het opbouwen van een spaarkapitaal in een spaarverzekering of op een spaarrekening
neemt het risico voor je hypotheekverstrekker af. Het geld dat je gespaard hebt is namelijk
verpand aan je hypotheek. Je kunt er dus niet aankomen. Aan het einde van de looptijd van je
hypotheek wordt je lening afgelost met dit spaarkapitaal.
Een aantal hypotheekverstrekkers is bereid om je rentetarief aan te passen als je veel gespaard
hebt. Je hypotheekverstrekker kijkt dan naar de hoogte van je hypotheek minus het
opgebouwde spaarkapitaal. Dit kan alleen bij een hypotheek zonder NHG, omdat daarbij je
rentetarief bepaald wordt aan de hand van verschillende risicoklassen.
Het doelkapitaal van een verpande beleggingsverzekering of beleggingsrekening is afhankelijk
van de beleggingen. Er is dus een kans dat het geprognosticeerde doelkapitaal niet gehaald
wordt. Hypotheekverstrekkers zullen daarom niet bereid zijn het rentetarief aan te passen als je
geld opgebouwd hebt in een verpand beleggingsproduct.
Voorbeeld
Je hebt een woning met een marktwaarde van € 200.000,-. De hoogte van je spaarhypotheek
bedroeg bij het afsluiten € 208.000,-. Inmiddels heb je € 20.000,- opgebouwd op je
bankspaarrekening. Je hypotheekverstrekker is bereid om je rentetarief aan te passen naar je
nieuwe situatie.
De hoogte van je hypotheek (€ 208.000,-) minus de opgebouwde waarde (€ 20.000,-) bedraagt
€ 188.000,-. Omdat je al een bedrag van € 20.000,- hebt opgebouwd is je hypotheekverstrekker
bereid je rentetarief te baseren op € 188.000,- in plaats van € 208.000,Toen je de hypotheek aanging kreeg je een rentetarief dat behoorde bij een risicoklasse van
meer dan 100% (208.000/200.000x100%=104%). Bij een hypotheek van € 188.000,- zou je een
rentetarief betalen dat behoort bij een risicoklasse van 75% - 100%
(188.000/200.000x100%=94%).
Bij de risicoklasse van 75%-100% behoort een rentetarief van 2,7%. Bij de risicoklasse van meer
dan 100% behoort een rentetarief van 3,3%. In principe zou je rentetarief dus verlaagd kunnen
worden van 3,3% naar 2,7%.
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Voor het spaarsaldo op je bankspaarrekening of in je spaarverzekering ontvang je een
rentetarief, dat gelijk is aan het rentetarief dat je voor je hypotheekschuld betaalt. Als je
rentetarief daalt, moet je meer premie of inleg gaan betalen. Het bedrag dat je bij elkaar spaart,
is namelijk even groot als het bedrag van je hypotheek. De premie of inleg, die je maandelijks
betaalt kun je niet aftrekken voor je inkomstenbelasting.
Laat je hypotheekadviseur daarom berekenen of het gunstig voor je is om je rentetarief aan te
laten passen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je hypotheek uit meerdere
hypotheekvormen bestaat.

Nu een gratis oriënterend adviesgesprek aanvragen

5.3.3 Rentewijziging bij annuïtaire of lineaire hypotheek
Heb je een annuïtaire of lineaire hypotheek? Het effect van een rentewijziging op je
maandlasten is minder groot dan bij andere hypotheekvormen. Bij deze hypotheken los je
namelijk maandelijks op je hypotheeksom af.
Is er al een flinke periode van de looptijd van je hypotheek (maximaal 30 jaar) verstreken? Als je
nieuwe rentevaste periode ingaat heb je dan al een groot gedeelte van je hypotheek afgelost.
Je hoeft alleen maar rente te betalen over de hypotheekschuld die je nog hebt.
Als je nieuwe rentetarief hoger is dan je vorige rentetarief, dan is het effect kleiner dan bij een
hypotheekvorm waarbij je niet tussentijds aflost. Je betaalt immers alleen maar rente over de
hypotheekschuld die je nog hebt.
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5.4 BOETEVRIJ AFLOSSEN
Jaarlijks mag je een bepaald percentage boetevrij aflossen op je hypotheek. Wettelijk is dat
minimaal 10% van je oorspronkelijke hypotheek per kalenderjaar. Bij sommige
hypotheekverstrekkers mag je maximaal 20% boetevrij aflossen. Of mag je onder bepaalde
voorwaarden extra boetevrij aflossen.
Voorbeeld
In 2013 heb je een annuïtaire hypotheek van € 200.000,- afgesloten. Bij een annuïtaire
hypotheek los je maandelijks een stukje af op je hypotheek. Op dit moment is je
hypotheekschuld nog maar € 185.000,-. Bij de meeste hypotheekverstrekkers mag je per
kalenderjaar 10% extra van je oorspronkelijke hypotheeksom aflossen. Als je € 20.000,- extra
aflost wordt je hypotheek € 165.000,- . Over deze extra aflossing hoef je geen boeterente te
betalen.

5.4.1 Voorwaarden van boetevrij aflossen
Let op de voorwaarden in welke situaties je je hypotheek boetevrij mag aflossen. De volgende
voorbeelden vind je bijvoorbeeld terug in je hypotheekvoorwaarden:
- na (gedwongen) verkoop van je woning
- na overlijden van je partner. Komt een verzekering tot uitkering als gevolg van het overlijden
van je partner? En is deze verzekering niet gekoppeld aan je hypotheek? Wettelijk is vastgelegd
dat je deze uitkering toch kunt gebruiken voor het (gedeeltelijk) boetevrij aflossen van je
hypotheek
- aan het einde van je rentevaste periode
- na gedwongen verkoop
- nadat je woning verloren is gegaan. Bijvoorbeeld door brand.
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5.4.2 Hypotheek boetevrij aflossen bij verhuizing
Normaal gesproken mag je bij verhuizing je hypotheek boetevrij aflossen. Je hoeft dan geen
boeterente te betalen als je de woning verkoopt en je hypotheek aflost. Maar bij sommige
uitgeklede producten geldt ineens wel een boeterente bij verkoop van je woning. Deze
voorwaarde weegt waarschijnlijk niet op tegen het rentevoordeel dat je ontvangt.
Soms hoef je geen boete te betalen als je voor je nieuwe huis weer een hypotheek bij dezelfde
hypotheekverstrekker afsluit. Of als je rentetarief lager is dan het huidige rentetarief voor een
hypotheek met dezelfde voorwaarden.
Als je verhuist op het moment dat je rentevaste periode afloopt betaal je geen boeterente.
Soms kun je na afloop van je rentevaste periode kiezen voor een variabel rentetarief. Dit is
bijvoorbeeld handig als je korte tijd na het einde van je rentevaste periode je woning verkoopt.

5.4.3 Minimumbedrag boetevrij aflossen
Vaak geldt een minimumbedrag voor extra aflossing. Controleer dus wat dit minimumbedrag
voor aflossing is als je in de toekomst extra wilt aflossen.
Bij een aantal banken kun je kosteloos maandelijks automatisch extra aflossen via een
automatische incasso. Dit kan meestal alleen bij een aflossingsvrije hypotheek. Ook dan geldt
vaak een minimumbedrag van bijvoorbeeld € 25,-.
Je kunt de automatische incasso op ieder moment starten, stoppen en wijzigen. Let wel op dat
je waarschijnlijk boeterente moet betalen als je het bedrag dat je jaarlijks boetevrij mag
aflossen overschrijdt.

5.4.4 Aflossen per leningdeel
De meeste hypotheken bestaan uit verschillende leningdelen. Je hebt bijvoorbeeld een
hypotheek, die bestaat uit een aflossingsvrije hypotheek, een spaarhypotheek en een
annuïtaire hypotheek.
Let erop hoe het aflossen in je hypotheekvoorwaarden is geregeld. Wordt er naar rato op alle
leningdelen afgelost? Wordt er automatisch op het oudste leningdeel afgelost? Kun je zelf
aangeven op welk leningdeel je wilt aflossen? Waarschijnlijk moet je dit dan duidelijk
communiceren naar je hypotheekverstrekker.
Je wilt bijvoorbeeld op je aflossingsvrije leningdeel aflossen, want het is voor jou niet verstandig
om op je spaarhypotheek af te lossen. Dan moet je wel een vrije keuze hebben op welk
leningdeel je kunt aflossen.
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5.4.5 Vooraf doorgeven van boetevrij aflossen
Een extra aflossing op je hypotheek moet je vaak van tevoren melden bij je
hypotheekverstrekker. Meestal is de duur van deze periode 2 – 4 weken voorafgaand aan het
moment van aflossen. Houd dus rekening met deze periode als je aan het einde van het
kalenderjaar nog een aflossing wilt doen.

5.4.6 Is eerder aflossen verstandig?
Of eerder aflossen op je hypotheek verstandig is hangt af van jouw persoonlijke situatie.
Hieronder tref je een aantal voorbeelden aan:
Wet Hillen
Als je nog een heel lage hypotheek hebt kan het slim zijn om die versneld af te lossen. Dit heeft
te maken met de wet Hillen. Jaarlijks betaal je aan de belastingdienst een forfaitair inkomen.
Het forfaitair inkomen wordt bij je belastbaar inkomen opgeteld als je over een eigen woning
beschikt. Als je geen hypotheek meer hebt, dan wordt het forfaitair inkomen als beloning € 0,-.
Bij een heel kleine hypotheek is de rente bovendien niet meer aftrekbaar. Het aflossen van je
hypotheek kan in dit geval dus fiscaal voordelig zijn.
Spaarhypotheek
Heb je een spaarhypotheek en is je spaarrente gekoppeld aan je hypotheekrente? Aflossen is
dan meestal ongunstig. Sparen levert vaak meer op. Het aflossen op een hypotheek waar een
beleggingsverzekering aan gekoppeld is kan ook onvoordelig uitpakken. Als de opbrengst van
de verzekering hoger is dan je hypotheek kun je een naheffing van de belastingdienst krijgen.
Overwaarde op je huis
Hoe meer je aflost op je woning hoe groter de overwaarde op je huis wordt. De overwaarde op
je huis is namelijk de waarde van je woning minus je hypotheek. Verhuis je binnen 3 jaar naar
een nieuwe woning? Dan ben je verplicht om de overwaarde voor je nieuwe huis te gebruiken.
Over dit gedeelte van je lening kun je geen hypotheekrente aftrekken. Dit noem je de
bijleenregeling.
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Lager rentetarief
Bij een hypotheek zonder NHG kan je rentetarief soms omlaag na een extra aflossing. De rente
die je voor je hypotheek betaalt is afhankelijk van de waarde van je woning. Als je meer dan
75% of 100% van de waarde van je woning leent betaal je een hoog rentetarief. Als je
hypotheek lager wordt ten opzichte van de waarde van je woning heb je misschien recht op een
lager rentetarief. Zie rentetarieven & Risicoklassen.
Voorbeeld
Je hebt een woning met een marktwaarde van € 200.000,-. De hoogte van je hypotheek
bedroeg bij het afsluiten € 208.000,-. Je hebt extra afgelost op je lening. De hoogte van je
hypotheek bedraagt nu nog maar € 188.000,-.
Toen je de hypotheek aanging kreeg je een rentetarief dat behoorde bij een risicoklasse van
meer dan 100% (208.000/200.000x100%=104%). Als je de hypotheek nu zou afsluiten, dan zou
je een rentetarief betalen dat behoort bij een risicoklasse van 75% - 100%
(188.000/200.000x100%=94%).
Bij de risicoklasse van 75%-100% behoort een rentetarief van 2,7%. Bij de risicoklasse van meer
dan 100% behoort een rentetarief van 3,3%. In principe zou je rentetarief dus verlaagd kunnen
worden van 3,3% naar 2,7%. Doordat je hypotheek lager is ten opzichte van de waarde van je
woning loopt je hypotheekverstrekker namelijk minder risico.
Annuïtaire of lineaire hypotheek
Bij een annuïtaire en lineaire hypotheek los je maandelijks af. Aan het einde van de looptijd van
je hypotheek – meestal 30 jaar – is je hypotheek volledig afgelost. Extra aflossen heeft een
gunstig effect op deze hypotheekvorm. De hypothecaire maandlasten dalen namelijk flink. En
die daling van de maandlasten werkt de rest van de looptijd van je hypotheek door! Laat je
hypotheekadviseur jouw voordeel berekenen.
Spaargeld
Als je over veel spaargeld beschikt, dan moet je daar vermogensbelasting over betalen. De
spaarrente is momenteel zo laag, dat je er weinig aan verdient als je het op een spaarrekening
aanhoudt. Het levert je waarschijnlijk meer op als je je spaargeld gebruikt om af te lossen op je
hypotheek.
Het vermogen waarover je belasting betaalt bestaat uit de waarde van je bezittingen minus je
schulden. Over het heffingsvrije vermogen hoef je geen belasting te betalen. Niet al je schulden
tellen mee. Je moet namelijk rekening houden met de doelmatigheidsdrempel. Over het
belastbaar inkomen uit vermogen betaal je vervolgens 1,2% belasting.
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Voorbeeld
Eigen vermogen € 150.000,Schulden € 50.000,Er is sprake van een partner
Stel dat de rente die je op je
spaarrekening ontvangt 1,2%
bedraagt. Je ontvangt dan jaarlijks
€ 1.800,- aan rente. Je betaalt
echter € 685,- belasting. Dus je
houdt € 1.115,- over.

Eigen vermogen
Heffingsvrij vermogen (van
jou en je partner)
Eigen vermogen, dat
meetelt voor je
belastingaangifte
Schulden (box 3)
Doelmatigheidsdrempel
Schulden, die meetellen
voor je belastingaangifte
Belastbaar inkomen uit
vermogen. Dit is dus het
vermogen waar je belasting
over moet betalen.
1,2% belasting *

€ 150.000,€ 48.874
€ 101.126,-

€ 50.000,€ 6.000,€ 44.000,€57.126,- (€ 101.126,- -/€ 44.000,-)

Stel nu dat je een aflossingsvrije
hypotheek hebt van € 150.000,€ 685,waar je 3% hypotheekrente over
betaalt. De hypotheek valt in box 1 en je mag de hypotheekrente aftrekken. Op jaarbasis betaal
je € 4.500,- aan hypotheekrente. Je lost € 50.000,- af op je hypotheek. Je betaalt nog maar €
3.000,- aan hypotheekrente over € 100.000,-. Op jaarbasis betaal je dus € 1.500,- (€ 4.500,- -/- €
3.000,-) minder aan hypotheekrente.
Hoe groot het voordeel daadwerkelijk is hangt vervolgens af van het belastingtarief dat je moet
betalen voor de inkomstenbelasting in box 1. Want als je minder rente betaalt, dan kun je ook
minder rente aftrekken van je inkomen. Hoe lager het belastingtarief in box 1 is dat je betaalt,
hoe voordeliger het aflossen is. Als je een annuïtaire of lineaire hypotheek hebt kan extra
aflossen ook gunstig uitpakken. Je hypotheekadviseur rekent graag voor je uit hoe gunstig extra
aflossen voor jou is.
Daarbij is het natuurlijk verstandig om spaargeld aan te houden voor onvoorziene uitgaven. Als
je geld consumptief moet lenen, dan betaal je vaak een hoog rentetarief. De rente die je betaalt
voor een consumptieve lening is niet fiscaal aftrekbaar.

Direct een oriënterend adviesgesprek met een hypotheekadviseur maken

*De belastingdienst gaat uit van een fictief rendement van 4% over je spaargeld. Daarover betaal je 30% belasting. 30% x 4% = 1,2%.
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Tabel heffingsvrij vermogen (beneden de AOW-leeftijd)
Jaar
2016
2015
2014

Heffingsvrij vermogen zonder fiscale
partner
€ 24.437
€ 21.330
€ 21.139

Heffingsvrij vermogen met fiscale
partner
€ 48.874
€ 42.660
€ 42.278

Doelmatigheidsdrempel voor je schulden
Jaar
2016
2015
2014

Drempel zonder fiscale partner
€ 3.000
€ 3.000
€ 2.900

Drempel met fiscale partner
€ 6.000
€ 6.000
€ 5.800

5.5 HOGERE HYPOTHECAIRE INSCHRIJVING
Bij het aangaan van je hypotheek vindt er een inschrijving in het Kadaster plaats. Het Kadaster
is een nationaal register waar alle hypotheken in Nederland in staan. Je notaris is
verantwoordelijk voor de inschrijving van jouw hypotheek in het Kadaster.
In een inschrijving staat het bedrag van jouw hypotheek en welke personen de hypotheek zijn
aangegaan. Meestal is het bedrag van de inschrijving in het Kadaster gelijk aan de hoogte van je
hypotheek. Ben je echter van plan om in de toekomst te gaan verbouwen, dan is het verstandig
om een hogere inschrijving te vragen. Zolang je binnen de hogere inschrijving bijleent hoef je
dan niet opnieuw naar de notaris. Tenminste, als je hypotheekverstrekker akkoord gaat
daarmee.
Er zijn verschillende vormen van inschrijvingen. Tegenwoordig worden vrijwel alle hypotheken
als bankhypotheek ingeschreven.
Als je een hypotheek aangaat, ben je natuurlijk verplicht om je hypotheek uiteindelijk weer
terug te betalen aan je hypotheekverstrekker. In ruil voor het geld dat je hypotheekverstrekker
aan jou uitleent betaal je hypotheekrente. Kun je jouw hypotheek niet meer betalen? Dan heeft
de hypotheekverstrekker het recht je woning te verkopen. Met de opbrengst van jouw woning
kan de hypotheekverstrekker de hypotheek (grotendeels) terugbetalen.
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Bij een bankhypotheek kan jouw hypotheekverstrekker al jouw schulden opeisen tot de hoogte
van het bedrag van je hypothecaire inschrijving. Dus ook de eventuele andere leningen, die je
bij dezelfde hypotheekverstrekker hebt. Met de verkoopopbrengst van je woning worden al je
schulden bij je hypotheekverstrekker zoveel mogelijk afgelost. Dit doet je hypotheekverstrekker
alleen maar als je je lasten echt niet meer kunt betalen en er geen andere oplossing meer is.
Het kan zijn dat er daarna nog een restschuld overblijft, die je terug moet betalen. Als je een
hypotheek met NHG hebt is er een vangnet om je te helpen.
Een voordeel van een bankhypotheek is dat je het geld dat je op je hypotheek hebt afgelost op
een later moment opnieuw kunt opnemen. Natuurlijk moet je het bedrag op basis van je
inkomen en de waarde van je woning dan nog steeds kunnen lenen. Je hoeft dan in principe
niet opnieuw naar de notaris voor je nieuwe lening zolang je totale hypotheek beneden het
bedrag van je inschrijving in het Kadaster blijft. Check wel eerst even bij je
hypotheekverstrekker of je zonder tussenkomst van een notaris kunt bijlenen.

5.6 BOUWDEPOT
Als je gaat verbouwen of een nieuwbouwwoning koopt, dan krijg je te maken met een
bouwdepot. In een bouwdepot wordt het geld gereserveerd, dat jij nodig hebt voor de bouw
van je nieuwbouwwoning of je verbouwing.
Let goed op de voorwaarden van je bouwdepot. Hoe lang mag het bouwdepot blijven bestaan?
Komt deze periode overeen met de duur van je verbouwing? Welke rentevergoeding krijg je
voor het geld dat in je bouwdepot zit? Zijn er kosten verbonden aan de verlenging van de
periode van je bouwdepot voor als je verbouwing onverwacht langer duurt?

5.7 KOSTEN BIJ WIJZIGINGEN
Op dit moment denk je er nog helemaal niet aan, maar wat moet je betalen als je je hypotheek
in de toekomst wilt wijzigen? De bedragen die hypotheekverstrekkers voor bepaalde
handelingen rekenen lopen nogal uiteen. Het is goed om daar vast eens naar te kijken.
Denk bijvoorbeeld aan:
- Je hypotheek overzetten op één naam
- Een hypotheekvorm wijzigen in een andere hypotheekvorm
- Meenemen van je hypotheek naar je nieuwe woning
- Doorgeven van het rentetarief van je hypotheek aan de kopers van je woning
- Veranderen van de verpande rekening of verzekering, die bij je hypotheek hoort
- Het verlengen van de duur van je bouwdepot
- Het doorhalen/ weg laten halen van de inschrijving van jouw hypotheek uit het Kadaster
- Het verlengen van de duur van een overbruggingshypotheek
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6 FISCAAL
Er zijn veel fiscale aspecten waar je aan moet denken bij het afsluiten van een hypotheek.
Voorbeelden hiervan zijn:
- Fiscale regels bij kapitaalverzekeringen en bankspaarrekeningen. Bijvoorbeeld bij een
beleggingshypotheek, spaarhypotheek of een bankspaarhypotheek
- Aftrekbaarheid van je hypotheekrente, wanneer wel en wanneer niet en wanneer vervalt het?
- De overwaarde van je oude woning, die je verplicht moet gebruiken voor je nieuwe woning
- De regels, die er zijn als je ouders jou geld willen lenen of schenken voor je woning
- Wat er met je hypotheek en de renteaftrek gebeurt als je je hypotheek niet meer kunt betalen
of een betalingsachterstand oploopt
- Het fiscale voordeel als je je hypotheek helemaal aflost (wet Hillen)
Laat je goed adviseren door je hypotheekadviseur over alle fiscale aspecten. Een aantal fiscale
aspecten zijn in dit E-book benoemd. Het is te omvangrijk om alle fiscale regels (in detail) in dit
E-book te behandelen.
Direct een oriënterend adviesgesprek met een hypotheekadviseur maken
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7 Nawoord
Hopelijk heeft dit E-book je geholpen bij het afsluiten van je hypotheek. Heb je nog vragen over
de inhoud van dit E-book? Mail ons gerust op info@hypotheekonline.nl. Als de informatie
onduidelijk is opgeschreven dan kunnen wij door jouw vragen en opmerkingen de inhoud
verbeteren. Verder willen wij graag naar het privacy beleid en de disclaimer op
hypotheekonline.nl verwijzen.
We hebben geprobeerd om de inhoud zo zorgvuldig en actueel mogelijk samen te stellen, maar
er kan altijd iets in staan wat niet helemaal klopt. Bijvoorbeeld doordat de informatie
onvolledig is of doordat informatie niet meer actueel is. Je kunt geen rechten ontlenen aan de
inhoud van dit E-Book. Informeer daarom altijd bij je hypotheekadviseur over jouw specifieke
situatie.
Veel succes bij het afsluiten van je hypotheek!

Direct een hypotheekafspraak maken
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