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Achterstand in betaling?

Aanvraag is in behandeling 
Aegon neemt de aanvraag in behandeling en stelt de offerte  
op. In de offerte is vermeld welke documenten benodigd zijn. 
U ontvangt binnen 10 werkdagen bericht.

Aanvraag is in behandeling 
Aegon neemt de aanvraag in behandeling en stelt de offerte 
op. In de offerte is vermeld welke documenten benodigd 
zijn. U ontvangt binnen 10 werkdagen bericht.

Ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid van hypotheek

z.o.z.

Situatie 
Partners met eigen woning - getrouwd, samenwonend of met geregistreerd partnerschap - beëindigen  
de relatie. Eén van beide partners verzoekt om ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid en wil graag  
in de woning blijven wonen en de hypotheek voortzetten. Hieronder alle stappen op een rij.

Klant moet deze achterstand eerst voldoen.Ja? 

Ja? 

Nee? 

Nee? Doe de IV toets NHG om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

           Aegon Acceptatie Toets akkoord?

Is de IV toets 
akkoord?

Is de IV toets 
niet akkoord? 

Vul het aanvraagformulier voor hoofdelijk ontslag in op AIP. 
Voeg hierbij ook het digitaal ingevulde proces formulier in. 
Druk op  zend  om de aanvraag in te dienen. Of mail deze naar 
hypotheken.beheer@aegon.nl

Helaas, hoofdelijk ontslag is niet mogelijk. 

Belangrijk
Aegon kan uw aanvraag niet in  
behandeling nemen zonder volle-
dig ingevuld digitaal aanvraag- 
en procesformulier.

IV toets NHG
Biedt de Aegon Acceptatie Toets 
onvoldoende financiële speel-
ruimte om de hypotheek over te 
nemen, doe dan de Inkomens- 
& Vermogens toets op de site van 
NHG (IV toets). Deze toets biedt 
meer mogelijk heden (hogere 
hypotheek). 

Doe de Aegon Acceptatie Toets.
Aegon acceptatie toets invullen (reguliere acceptatietoets).

           IV toets NHG  invullen 

Vul het aanvraagformulier voor hoofdelijk ontslag in op AIP. 
Voeg hierbij ook het digitaal ingevulde proces formulier in. 
Druk op  zend  om de aanvraag in te dienen. Of mail deze naar 
hypotheken.beheer@aegon.nl

https://www.nhg.nl/Professional/Regulier-beheer/Inkomens-en-vermogenstoets
https://intermediair.aegon.nl/intermediairs/Nieuws/proces-hoofdelijk-ontslag-bij-een-hypotheek-gaat-wijzigen
mailto:hypotheken.beheer%40aegon.nl?subject=
https://intermediair.aegon.nl/intermediairs/Nieuws/proces-hoofdelijk-ontslag-bij-een-hypotheek-gaat-wijzigen
mailto:hypotheken.beheer%40aegon.nl?subject=


De aanvraag is in behandeling                                       

Hoe ziet het proces er uit?
• Aanvraag hoofdelijk ontslag komt binnen bij Aegon acceptant.
•  Acceptant stelt offerte op, onder voorbehoud van nog aan te leveren  

stukken, en mailt de offerte naar de adviseur.
•  Klant verzamelt alle benodigde documenten en stuurt deze naar de adviseur.
•  Adviseur controleert alle documenten en stuurt deze per e-mail door naar 

Aegon via hypotheken.beheer@aegon.nl.
•  Na ontvangst en akkoord van alle documenten, stuurt Aegon de akte van 

ontslag naar de notaris. 
•  De notaris zorgt voor ondertekening van de akte van hoofdelijk ontslag en 

maakt de akte van verdeling op. Het onderpand staat nu op naam van de 
blijvende partij. 

•  De notaris stuurt de getekende akte van hoofdelijk ontslag en de getekende 
akte van verdeling naar Aegon.

•  Is er sprake van een polis met waardeopbouw en wordt deze afgelost  
op de hypotheek?

Aandacht voor je toekomst

Ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid van hypotheek

Wie levert wat aan?                                                                                                     

Bij een aanvraag voor hoofdelijk ontslag komt veel kijken. Er moeten veel documenten aangeleverd worden. 
Door de juiste documenten op tijd en volledig aan te leveren verloopt de aanvraag sneller en efficiënter.  
Hieronder een overzicht:

Klant (via Adviseur)
•  Inkomensgegevens.
•  Legitimatiebewijs.
•  Concept akte van verdeling.
•  Echtscheidingsconvenant.
•  Echtscheidingsbeschikking.
•  Inschrijving echtscheiding.
•  Overzicht eigen middelen.
•  Ontbinding geregistreerde  

partnerschapsvoorwaarden.
•  Inschrijving ontbinding  

geregistreerde partnerschaps-
voorwaarden.

Adviseur
• Financieringsopzet.

Aegon
•   Aktes hoofdelijk ontslag  

maakt Aegon op en stuurt deze  
naar notaris.

•  Akkoordverklaring van de polis  
  stuurt Aegon naar klant na ont-

vangst getekende aktes hoofdelijk 
ontslag en getekende aktes van 
verdeling van de notaris.

Notaris
Stuurt getekende akte van  
hoofdelijk ontslag en getekende 
akte van verdeling naar Aegon.

Ja? 

Nee? 

•  Aegon stuurt een akkoordverklaring van de polis met 
waardeopbouw naar de klant ter ondertekening.

•  Klant ondertekent de akkoodverklaring en stuurt deze 
terug naar Aegon.

•  Aegon verwerkt de afkoop van de polis en de wijziging  
van de hypotheek in de administratie. De adviseur en de 
klant ontvangen hiervan een actueel overzicht.

Aegon verwerkt de nieuwe hypotheek in de administratie. 
De adviseur en de klant ontvangen hiervan een actueel 
overzicht.


