
H
 3

0
1

6
8

 a
  o

kt
ob

er
 2

0
1

6

Maatwerkformulier
Aegon Hypotheek

Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet (TR)
Aegon gebruikt de normen ten aanzien van Loan-to-Income overeenkomstig de TR. Onderdeel van de TR is de mogelijkheid 
om maatwerk te leveren in individuele gevallen. Hierbij kan een verzekeraar afwijken van de annuïtaire toetsing op basis van 
de woonquotes van het Nibud. Aegon biedt deze mogelijkheid ook, waarbij extra aandacht uitgaat naar de cijfermatige 
motivatie van het verzoek om af te wijken. 

Afwijken van TR norm
Uw adviseur heeft uw persoonlijke financiële situatie geïnventariseerd en met u besproken. Op basis van deze gegevens is uw 
adviseur van mening dat het afwijken van de TR norm in uw situatie verantwoord is. Hij heeft dit aan u uitgelegd en u bent het 
met hem eens dat u de maandlasten van de aangevraagde hypotheek kunt betalen.

Waarschuwing
De aangevraagde hypotheek wijkt af van de TR norm. Hierbij neemt u een risico. De kans dat u in de toekomst de maandlasten 
van uw hypotheek niet meer kunt betalen is groter. In het uiterste geval kunnen betalingsproblemen leiden tot de gedwongen 
verkoop van uw woning. Als de verkoopopbrengst lager is dan het bedrag van de hypotheek houdt u een schuld over. Over 
deze schuld moet u rente betalen en u moet deze schuld alsnog aflossen.    

Wat u vraagt

A. De aangevraagde hypotheek bedraagt: €  _________________________

B. Maximale hypotheek conform TR norm bedraagt: €  _________________________ 

 Verschil (A-B) €  _________________________  

C. Bruto maandlast aangevraagde hypotheek: €  _________________________

D. Bruto maandlast conform TR norm bedraagt: €  _________________________

 Verschil (C-D) €  _________________________  

Onderbouwing
Ik ben van mening dat het hypotheekbedrag dat ik aanvraag verantwoord is omdat (aankruisen wat van toepassing is, 
meerdere opties zijn mogelijk):

 1. Verwachte inkomensstijging
Mijn bruto jaarsalaris zal de komende 3 jaar stijgen tot € _____________________ . Op basis van dit inkomen past de  
aangevraagde hypotheek binnen de TR norm. Tijdens de eerste 3 jaar kan ik de extra maandlast opvangen in mijn budget.  
Ik realiseer me dat als de inkomensstijging niet plaatsvind, ik met een hogere maandelijkse hypotheeklast blijf zitten.

De verwachte inkomensstijging kan worden aangetoond door een aanvullende verklaring van de werkgever met de volgende 
strekking: “Bij gelijkblijvend functioneren en bij gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden, zal het inkomen van <werknemer> over 
3 jaar in zijn huidige functie circa € <inkomen> bedragen.” 

 2. Vrij beschikbaar vermogen
Ik beschik over een vrij vermogen (belegging / spaargeld) van € _____________________ . Dit bedrag houd  ik achter de hand 
om op mijn hypotheek af te lossen als ik de maandlast van mijn hypotheek niet meer kan betalen. 

 3. Hoofdelijke aansprakelijkheid ouders
Als ik in betalingsproblemen kom, zullen mijn ouders de (gedeeltelijke) betaling van mijn maandlasten (tijdelijk) overnemen. 
Zij worden ook hoofdelijk schuldenaar en zullen de hypotheekofferte en hypotheekakte ook ondertekenen. 

Gegevens benodigd van de ouders:

Namen    __________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________

Geboortedata                     (ddmmjjjj)

Adres    __________________________________________________________________________________

Postcode en woonplaats   __________________________________________________________________________________

Inkomsten (soort en bedrag) 

     __________________________________________________________________________________



Aegon Hypotheken B.V. is statutair gevestigd te Den Haag, handelsregister 52054454. Aegon Hypotheken B.V. is ingeschreven in het register 
dat de AFM aanhoudt. Aegon Levensverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag, handelsregister 27095315. Aegon Bank N.V. is 
statutair gevestigd te Utrecht, handelsregister 30100799. Aegon Levensverzekering N.V. en Aegon Bank N.V. zijn ingeschreven in het register 
dat de AFM en DNB aanhouden.

Bruto woonlasten 
per maand   __________________________________________________________________________________

Waarde woning ouders/ 
hoogte hypotheek   __________________________________________________________________________________

Overige verplichtingen  __________________________________________________________________________________

Eigen middelen  __________________________________________________________________________________

De hoofdelijke aansprakelijkheid van de ouders dient tijdelijk van aard te zijn, hieronder kunt u aangeven hoe u binnen nu en 
3 jaar de lasten zelf kunt dragen:

_____________________________________________________________________________________________________

4. Overig, namelijk

_____________________________________________________________________________________________________

Geen rechten
Aan dit formulier kunnen op geen enkele wijze voor u rechten worden ontleend. Dit formulier dient als leidraad bij het 
informeren van Aegon. Aegon behoudt zich in alle gevallen het recht voor om aanvullende informatie op te vragen en om een 
aanvraag om haar moverende reden af te wijzen. 

Ondertekening

Plaats  __________________________________________________________________________________

Datum   (ddmmjjjj)

Aanvrager 1   ______________________________________________________________________________

Aanvrager 2   ______________________________________________________________________________

Adviseur   ______________________________________________________________________________

Kantoor   ______________________________________________________________________________

Uw adviseur mailt dit formulier, zonder aanvullende bijlagen naar: acceptatiehypotheken@aegon.nl. 
Vermeld in de onderwerpregel nog wel het offertenummer.
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