
 
 

Algemene Procedurebeschrijving Home Invest-bankgarantie  

 

 

Nationale Waarborg B.V. stelt Home Invest-bankgaranties voor bestaande bouw en 

nieuwbouw.  

 

De bankgarantie kan worden aangevraagd door particulieren door tussenkomst van een 

erkend hypotheekadviseur aangesteld bij Home Invest, welke is geregistreerd in het 

WFT-register en een vergunning heeft om te bemiddelen in hypothecair krediet en 

vermogen. 

 

De tussenpersoon kan met eigen inloggegevens in het online portaal (NWB Online) de 

bankgarantie aanvragen en kiezen voor ‘aanvragen via’ Home Invest waarna de juiste 

prijzen zoals afgesproken in de arrangementsovereenkomst met Home Invest berekend 

worden. 

De verrekening van de kosten voor de particulieren vindt plaats bij de notaris op de 

transportdatum. 

 

Binnen één werkdag na indienen van de aanvraag geeft Nationale Waarborg de 

bankgarantie af en ontvangt de notaris digitaal via NWB Online de bankgarantie en de 

afrekennota. 

 

De maximale geldigheidsduur van een bankgarantie is 13 maanden (bestaande bouw) en 

12 maanden + verlenging mogelijkheid van 12 maanden (nieuwbouw).  

 

Nationale Waarborg B.V. verstrekt in principe bankgaranties tot een garantiebedrag van 

maximaal € 100.000,00. Op aanvraag is een bankgarantie van boven € 100.000,00 ook 

mogelijk. Bij een garantiebedrag van € 70.000,- of hoger levert de tussenpersoon het 

hele dossier aan bij Nationale Waarborg ter beoordeling.  

 

Aanvraag procedure: 

1. De tussenpersoon gaat akkoord met de Verklaring Tussenpersoon en dient via 

NWB Online een (digitaal) getekende Garantieopdracht in bij Nationale 

Waarborg. 

2. Nationale Waarborg beoordeelt de Garantieopdracht. Wanneer de aanvraag niet 

voldoet aan de eisen die Nationale Waarborg hieraan stelt, kunnen aanvullende 

stukken opgevraagd worden of kan de aanvraag geweigerd worden. De 

tussenpersoon wordt hiervan telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld. 

Hierdoor kan het stellen van een bankgarantie vertraagd worden. 

3. Wanneer de Garantieopdracht akkoord bevonden en gesteld wordt, geeft 

Nationale Waarborg de bankgarantie af.  

4. Nadat de bankgarantie is gesteld, ontvangt de tussenpersoon per mail een 

melding. Wanneer gekozen is voor een verzekering op de bankgarantie, wordt het 

verzekeringscertificaat als bijlage bij de bankgarantie opgeslagen.  

5. De bankgarantie en nota worden digitaal via NWB Online aan de notaris 

aangeboden, per e-mail ontvangt de notaris hiervan een melding.  
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* Indien de garantie digitaal is aangevraagd en traditioneel ondertekend, dient alleen de originele 

door de koper getekende Garantieopdracht aangeleverd te worden, de Verklaring Tussenpersoon is 

reeds in het bezit van Nationale Waarborg en hoeft niet meer aangeleverd te worden. Indien de 
garantie digitaal is aangevraagd én digitaal ondertekend, is de originele Garantieopdracht en 
Verklaring Tussenpersoon al in het bezit van Nationale Waarborg en hoeven deze niet meer 

aangeleverd te worden. 


