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Beste meneer, mevrouw,  

 

Hierbij sturen we u de aangepaste Hypotrust acceptatievoorwaarden.  

 

Zoals u kunt zien ontvangt u Acceptatie voorwaarden per product en zijn deze niet meer gebundeld in één 

‘Acceptatiehandleiding Nieuwe producten’. De reden voor deze splitsing is een praktische.  

Door de producten van de verschillende geldverstrekkers in een handleiding te verwerken was het soms lastig om de 

afstemming met de geldverstrekkers op hetzelfde moment afgerond te hebben. Dit vonden wij geen wenselijke situatie.  

 

Naast het losknippen van de individuele acceptatievoorwaarden hebben we bij de Woon Bewust Hypotheek vier wijzigingen 

doorgevoerd. Voor de overige producten zijn er geen inhoudelijke wijzigingen. 

 

Wijzigingen Woon Bewust Hypotheek 

 

1. WOZ waarde nu ook bij verhoging of vervolg hypotheek 

 

Als de klant een Woon Bewust Hypotheek wil sluiten om zijn oude hypotheek over te sluiten kan er onder voorwaarden 

gebruik gemaakt worden van de WOZ-beschikking. Dit kan tot 60% van de WOZ-waarde. Per direct geldt dit ook als een 

klant met een Woon Bewust Hypotheek deze onderhands wil verhogen of een vervolghypotheek wil sluiten. 

 

2.  A of A1 codering op afgelost krediet  

 

In de huidige handleiding staat in artikel 6 beschreven dat een financiering voor een klant met een A of A1 codering op een 

aantal kredietsoorten voorgelegd kan worden. Er staat ook dat dit alleen kan als er op het krediet een herstelcode is 

geplaatst. Voor de duidelijkheid hebben we toegevoegd dat dit ook kan als het desbetreffende krediet in zijn geheel volgens 

het BKR is afgelost. 

 

3.   Overige inkomensbestanddelen 

 

In tegenstelling tot de huidige handleiding worden de overige inkomensbestanddelen (bijvoorbeeld keuzebudget)  zoals die 

op de werkgeversverklaring staan voortaan meegenomen bij de bepaling van het toetsinkomen.  

 

4.  Bouwdepot 

 

We hebben duidelijker omschreven dat het bedrag dat gefinancierd wordt voor kwaliteitsverbetering van de woning in alle 

gevallen in bouwdepot wordt gehouden. Ook als de marktwaarde na verbouwing niet nodig is voor de financiering. Hiermee 

voorkomen we dat (een deel van) de hypotheek onbedoeld consumptief wordt besteed.  


