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1. Inleiding

In dit document bundelt Argenta een aantal veelgestelde vragen. Per vraag geven we aan of deze van toepassing is op de 

Argenta-normen, de NHG-normen of op beide.

Dit overzicht is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door Argenta, Quion, de met Argenta samenwerkende organisaties en 

de adviseurs die de Argenta Hypotheek aanbieden. Het is niet bedoeld voor derden.
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2. Inkomen

2.1 In hoeverre mag een aanvrager het PGB-inkomen meenemen in de hypotheekaanvraag?

Argenta

Een aanvrager kan het PGB-inkomen niet meenemen in de hypotheekaanvraag. 

NHG

Volgens de NHG-norm kan een aanvrager het PGB-inkomen meenemen in de hypotheekaanvraag. Daarbij dient de aanvrager 

de volgende documenten aan te leveren:

  Stap 1

  aangifte IB van het afgelopen jaar. Dit om te bepalen of het om een dienstverband gaat of om een zelfstandig inkomen. 

  Stap 2

  Bij een dienstverband dient de aanvrager de volgende documenten aan te leveren:

  ● werkgeversverklaring (Let op: is er sprake van een familierelatie, dan dient de aanvraag eerst te worden voorgelegd aan  

   Argenta)

  ● salarisstrook

  ● arbeidsovereenkomst

  ● eventuele bijschrijvingen op zijn bankrekening

  Aan te leveren bij een zelfstandig inkomen:

  ● aangiftes en aanslagen van de laatste 3 jaren

  ● zorgovereenkomst

2.2 Wanneer mag een aanvrager het flexinkomen meenemen bij een hypotheekaanvraag?

Argenta

*   Flexinkomen: dienstverband voor bepaalde tijd zonder intentie of nulurencontract.

**  Vast inkomen: dienstverband voor onbepaalde tijd en dienstverband voor bepaalde tijd met intentie.

Hoogste inkomen

Flexinkomen*

Flexinkomen*

Flexinkomen*

Vast inkomen

Hoogste inkomen

meetellen

0%

0%

0%

100%

Tweede inkomen

Geen 2e inkomen

Flexinkomen

Vast inkomen**

Flexinkomen

Tweede inkomen

meetellen

0%

0%

100%

100%
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NHG

Onder NHG geldt de NHG-norm.

 

2.3 Wat als de aanvrager met een zelfstandig inkomen een negatief eigen vermogen heeft?
Zie onderstaande beslistabel. Deze geldt enkel voor Argenta. 

2.4  Hoe gaat Argenta om met een aanvrager met een dienstverband voor onbepaalde tijd, die
korter dan 1 jaar in dienst is?
Argenta volgt de NHG-norm:

De proefperiode van de aanvrager moet verstreken zijn. Hij hoeft geen arbeidsovereenkomst aan te leveren. 

2.5  Een aanvrager heeft een tijdelijk dienstverband met intentie. Binnen een maand loopt het 
dienstverband af. Hoe gaan we hiermee om?
Argenta volgt de NHG-norm:

Neem telefonisch contact op met de werkgever op het moment dat finaal akkoord wordt gegeven. Wordt er opnieuw 

een contract voor bepaalde tijd afgegeven (weliswaar met een intentie)? Dan mag het inkomen toch volledig worden 

meegenomen. Dit moet wel schriftelijk bevestigd worden door de werkgever. Dat geldt ook als er een contract voor 

onbepaalde tijd komt.

2.6 Welke documenten moet een aanvrager aanleveren bij kasbetaling of ontbreken
IBAN op salarisstrook?
Argenta volgt de NHG-norm:
●  Bankafschriften (waaruit loonstorting blijkt) van de laatste 3 maanden. Doorhalen van andere bankafschrijvingen is niet 

toegestaan.
● Echte kasbetalingen staan we niet toe.

laatste jaar

2e jaar

3e jaar

afwijzen/beoordelen 

door MidOffice/akkoord 

geven zonder voorleggen

negatief

negatief

negatief

afwijzen

negatief

positief

positief

afwijzen

positief

negatief

positief

akkoord

positief

positief

positief

akkoord

negatief

negatief

positief

afwijzen

positief

negatief

negatief

beoordelen 

door 

MidOffice

positief

positief

negatief

akkoord

Negatief eigen vermogen zelfstandigen
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2.7  Naast de Argenta Hypotheek wil een aanvrager zijn huis financieren met andere leningen. 
Het kan hierbij gaan om familieleningen of leningen bij andere kredietverstrekkers. Hoe gaat 
Argenta hiermee om? 
Dit is toegestaan als deze leningen bestemd zijn voor de aanschaf van een eigen woning. Of voor het oversluiten van de lening 

die bestemd is voor de eigen woning en als de lasten van deze aanvullende lening(en), conform NHG, meegenomen worden in 

de berekening van de maximale hypotheek.

NHG:

Onder NHG geldt de NHG-norm.
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3. Onderpand

3.1   Welke documenten moet een aanvrager aanleveren bij zelfbouw, zoals Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO)?
Argenta volgt de NHG-norm:

• meerwerkspecificatie

• onherroepelijke omgevingsvergunning

• koop- en aannemingsovereenkomst

In principe vraagt Argenta geen taxatierapport op, behalve bij het ontbreken van een of meer van bovenstaande documenten.

3.2 Hoe gaan Argenta en NHG om met het ontbreken van een meerjarenonderhoudsplan (mjop)?
Argenta volgt de NHG-norm:

Zie onderstaande beslistabel: 

Vermogenspositie

Reserve

Onderhoudstoestand

(buiten)

Afwijzen beoordelen 

MIdOffice. Akkoord ge-

ven zonder voorleggen

negatief 

of EUR 

0,00

negatief 

of EUR 

0,00

matig of 

slecht

afwijzen

negatief 

of EUR 

0,00

positief

matig of 

slecht

afwijzen

positief

positief

matig of 

slecht

beoordelen 

door 

MidOffice

negatief 

of EUR 

0,00

positief

goed of 

voldoende

akkoord

positief

negatief 

of EUR 

0,00

matig of 

slecht

afwijzen

negatief of 

EUR 0,00

negatief of 

EUR 0,00

goed of 

voldoende

beoordelen 

door 

MidOffice

positief

negatief of 

EUR 0,00

goed of 

voldoende

beoordelen 

door 

MidOffice

positief

positief

goed of 

voldoende

akkoord

Ontbreken MJOP
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4. Verzekering

4.1  Wat zijn de toegestane verzekeraars voor garantiepolissen?
Argenta volgt de NHG-norm:

Verzekeraar

ASR

Conservatix

Klaverblad

Erasmus Leven

Goudse Verzekeringen

Onderlinge ’s Gravenhage

Nationale Nederlanden

Polis

Garantieverzekeringen

Natuurlijk Garantieplan

Garantie Groei Polis Gemengd

Garantie Plan

Goudse Opbouwplan

Kapitaalverzekering

Groei & Garant Vermogen
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5.  Diversen

5.1   Als naast een hypotheek ook sprake is van een Starterslening bij SvN, dan staat SvN het toe 
om de hypotheek in te schrijven tot de kostengrens die NHG stelt. Is dit bij Argenta ook 
mogelijk en tot welk bedrag mag de hypotheek worden ingeschreven?
Argenta volgt de NHG-norm:

Ja, Argenta hanteert geen limiet onder de voorwaarde dat de koopakte of voorwaarden van de deelnemende gemeente niet 

anders vermelden.

5.2 Binnen 3 jaar dient een klant een starterslening terug te betalen. 
Als na 3 jaar de starterslening moet worden terugbetaald, wordt vaak gezocht naar de oplossing 
om deze alsnog over te sluiten naar de geldverstrekker. NHG staat het toe om een borgstelling 
van een andere bank (of instelling zoals het SvN) over te laten nemen door een nieuwe bank, 
waardoor de oude borgstelling doorloopt bij de nieuwe bank. Er hoeft dan geen nieuwe borg-
tochtprovisie te worden afgedragen. Is dit mogelijk bij Argenta?
Nee, Argenta kan niet het risico van een andere bank overnemen. Er is geen inzage in onder meer de fiattering waardoor een 

eventuele claim in gevaar kan komen.

5.3 Is het mogelijk om een bestaande hypotheek – met NHG - te verhogen zonder NHG ten 
behoeve van het overnemen van een SvN-lening? 
Argenta 

Ja, mits het past binnen het acceptatiebeleid middels tweede hypotheek.

5.4  Hoe gaat Argenta om met de Groninger Akte?
Argenta volgt de NHG-norm:

Bij aankoop is dat geen probleem. Bij verkoop van ons onderpand is dit niet toegestaan.



Een gezonde bank.


