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Clifton Fraser
Relatiemanager Landelijke Partijen

Corné Verheul
Relatiemanager regio Midden



HDN

Woensdag
Werkdag 1

Donderdag
Werkdag 2

Vrijdag
Werkdag 3 Weekend Maandag

Werkdag 4
Dinsdag 24:00u

Werkdag 5
Op tijd 

compleet?

Aanvraag eerder compleet?
Dan start de doorlooptijd 

Kijk voor actuele doorlooptijden op mijn.intermediairs.ing.nl

Je dient een 
hypotheek-aanvraag 

in bij ING.

Wij reserveren de 
rente voor je klant.

Dan start de 
doorlooptijd.

Bij een positieve 
beoordeling krijg je 

een bindend 
aanbod. 

Om de rente vast 
te houden, lever je 

uiterlijk op 
werkdag 5

alle benodigde 
documenten aan. Aanvullend document

Max. doorlooptijd 2 werkdagen na ontvangst

Afgekeurd document
Max. actuele doorlooptijd na ontvangst
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Inkomen 

Benodigde documenten voor hypotheekaanvraag

Loondienst / onderneming
• UWV Verzekeringsbericht / werkgeversverklaring (niet ouder dan 2 maanden)

• Salarisstrook (niet ouder dan 2 maanden)

• Aangiftes IB en jaarrekening afgelopen 3 jaar + coronaverklaring

Overzicht (toekomstig) pensioeninkomen 

• Uitdraai mijnpensioenoverzicht.nl of Uniform Pensioen Overzicht

Specificatie uitkering AOW 

• Uitdraai mijnpensioenoverzicht.nl of recente opgave SVB

5



Onderpand én overige belangrijke zaken 

Benodigde documenten voor hypotheekaanvraag

Onderpand 
• Gevalideerd taxatierapport

• WOZ-waarde (meest recente WOZ-beschikking of uitdraai WOZ-waardeloket)

• ING-Calcasa waarderapport (aanvragen via www.mijn.intermediairs.ing.nl)

Algemeen 

• Geldig kopie paspoort of ID kaart aanvrager(s)

• Getekend Klantformulier (Voor elke aanvrager een formulier)

• Explain (woonlasten (oud/nieuw), NBI, financiële buffer en toekomstperspectief)
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ING Acceptatiebeleid
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Regulier  
acceptatiebeleid 

 Voor vermogende relaties (>25K aan vrij besteedbaar vermogen in prive)
 Inkomensbronnen:

 Inkomen uit vermogen
 huurinkomsten

 Onderpanden:
 Woonhuis waarin gewerkt kan worden (woonhuis met praktijk-/ kantoorruimte etc.)
 Bedrijfspand waarin gewoond kan worden (woonwinkelpand etc.)
 Deels verhuurd pand
 Ouder- kind
 2e woning

 Woonhuizen
 Nederlands ingezetene
 Eigenaar/ bewoner/ schuldenaar
 Zowel loondienst als ondernemer in prive 
 Recreatiewoning (geen opslag in de rente)
 Box 3 financieringen

Uitgebreid
acceptatiebeleid 



 Maximaal 12,5 maanden offertegeldigheid

 11 schuldmarktwaarde klassen

 Overbrugging met ruime voorwaarden mogelijk. 

 Financieren met het ING Calcasa waarderapport of WOZ

 Geen bewijs eigen geld nodig bij een starter of als er geen dubbele maandlast is

 Toetsen op werkelijke last AK

 Geen beperkende voorwaarden box 3 financieringen

 Meerdere schuldenaren mogelijk

 Verblijfsdocument bepaalde tijd? 100% LTV mogelijk

 Eigen beoordeling voor ondernemers; scheelt geld en tijd

 Unieke acceptatie op basis van NAT sheet
 O.a. Toetsen werkelijke lasten bij senioren 57+ en 67+

 Unieke verhuisregeling zodat rentekorting altijd bij de klant kan blijven

 Rentemiddeling mogelijk, zonder kosten en boete bij verkoop

ING: de oplossing voor hypotheken
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Doelgroep

Intermediairs

Welke doelgroep spreekt jouw aan?



• Toetsen werkelijke last op basis van ons unieke NAT

• Maximaal 115% van de marktwaarde

• Meefinancieren kosten voor oversluiten

Zuiver oversluiten

een hypotheekoplossing

Voor al je klanten
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Praktijkvoorbeeld: een zuivere oversluiting
o.b.v. de werkelijke lasten (NAT) toets

Huidige hypotheek €250.000 (€100.000 
aflossingsvrij en €150.000 annuïtair) + kosten 
oversluiten €15.000 (annuïtair box 3) = 
benodigde financiering van €265.000. 

Karin heeft een inkomen van €33.000 
en Harold verdient €15.000 per jaar.  

WOZ waarde van de woning is 
€285.000. Bij oversluiting
waardebepaling obv WOZ-beschikking 

Met een toetsrente op 10 jaar 
aflossingsvrij van 1,61% en annuïtair 
van 1,41%(SMV ≤95%)kunnen Karin en 
Harold maximaal € 276.777 lenen.

Zuivere oversluiting is de hoofdsom plus te maken kosten.
Maximaal 115% marktwaarde en schuldenaren mogen niet wijzigen.

Oversluiten is haalbaar op zowel LTV (obv WOZ waarde) als LTI ! GHF €214.000,--
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1. 57+ en klaar voor de toekomst

2. 67+ dromen realiseren

3. Tijdelijk inkomensarme periode

Senioren | 3 regelingen | bestedingsdoel Box 1 & Box 3

een hypotheekoplossing

Voor al je klanten
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Ondernemer in Privé
Hoe werkt dat bij ING?

 IB ondernemer 
 Gemiddeld saldo fiscale winst met max. van het laatste jaar
 Positief eigen vermogen laatste jaar
 Geen verrekening negatieve autokosten (zonder NHG)

 BV / DGA 
 DGA salaris
 Winst voor belasting (liquiditeiten, zeggenschap, dividendpolitiek)
 RC directie, lening UG

 Startende ondernemer 
 NHG, conform voorwaarden NHG
 Niet- NHG, inkomen / 3, anders individuele beoordeling Risk
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 11 schuldmarktwaarde klassen
Als woning gebouwd is kan een taxatie al voor lagere lasten zorgen. Dat is snel verdienen!

 Eenzijdig getekende koop/aanneemovereenkomst
Snel een bindende offerte? Alleen koper hoeft in eerste instantie te tekenen.

 Looptijd bouwdepot 36 maanden
Zo hoeft jouw klant geen zorgen te maken en kan er rustig en goed gebouwd worden

Nieuwbouw
Er is meer nieuwbouw nodig

 Geen afbouwgarantie
Uniek! Wij verplichten geen afbouwgarantie

 4% renteverlies meefinancieren
Dit mag je zelfs bij de marktwaarde optellen.

 Geen definitieve omgevingsvergunning
Een bindende offerte zonder definitieve omgevingsvergunning.

 Rente bouwdepot gelijk aan hypotheekrente
Wel net zo eerlijk, toch?



Niet Annuïtaire Toets (NAT)

Intermediairs



Waarvoor inzetbaar?
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Praktijkcasus beiden met pensioen

67+ dromen realiseren

• Fred (72): pensioeninkomen bestaande uit alleen AOW (€ 11.220,00)

• Jasmijn (69): pensioeninkomen bestaande uit alleen AOW (€ 11.220,00)

• Marktwaarde woning: € 550.000,00 (hypotheekvrij)

• Wens: hypotheek van € 275.000,00 voor meerdere consumptieve bestedingen

• Tarief* (SMV tot 55%): aflossingsvrij, 10 jaar vast: 1,32%

Is dit haalbaar? 

* Rentewijzigingen voorbehouden
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67+ uitzondering toetsing pensioeninkomen 

- “Ontvangt AOW” 
op “JA” voor juiste 
woonquotes

- Let op maximaal 
deel aflossingsvrij

- Let op toetsing 
o.b.v. Box 3

- Werkelijke lasten 
toets toegestaan
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Vragen?
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Quiz acceptatiebeleid 
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ING Intermediair. ‘t Begint bij jou

Dit document is samengesteld op basis van het meest recente beleid. Het actuele acceptatiebeleid is altijd 
leidend. Dit document is afgestemd op het kennisniveau van onze intermediaire relaties en is niet bedoeld 
voor consumentengebruik. Kijk voor meer informatie in ons acceptatiebeleid op www.mijn.intermediairs.ing.nl. 

Disclaimer

http://www.mijn.intermediairs.ing.nl/
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