
  

5 Tips voor een goede aanvraag 
 
Merius probeert het acceptatieproces zo duidelijk en voorspelbaar mogelijk te maken. We krijgen echter 
regelmatig aanvragen die onjuist zijn en daardoor automatisch worden afgewezen. Omdat wij u graag 
helpen om uw aanvraag zo soepel mogelijk door ons acceptatieproces te laten lopen, geven we u 5 tips 
om veelgemaakte fouten te voorkomen.  
 

1. Is uw hypotheekaanvraag afgewezen? Controleer dan eerst de afwijsreden voordat u een nieuwe 
aanvraag indient. Alleen als u die kunt oplossen, kan een nieuwe aanvraag namelijk leiden tot 
het uitbrengen van het rentevoorstel. Als de afwijsreden u niet duidelijk is of als het niet bekend 
is wat u moet doen, neem dan gerust contact op met onze acceptanten, zij helpen u graag 
verder. 

 
2. Geef bij elke inkomensbron de juiste startdatum op, zodat het inkomen voor de juiste looptijd 

kan worden meegenomen. Bij aanvragen voor hypotheken met NHG houden we, met betrekking 
tot de pensioendatum, de regels van NHG aan.   

 
3. Goed om te weten: Merius neemt variabele inkomenscomponenten niet altijd volledig mee voor 

het berekenen van de maximale hypotheek. Inkomsten uit (structureel) overwerk, provisie, de 
VEB voor militairen en onregelmatigheidstoeslagen nemen we tot maximaal 20% van het vaste 
inkomen mee. Dit geldt overigens per onderdeel.  

 
4. Heeft uw klant zijn oude woning definitief verkocht en wil hij een overbruggingskrediet voor de 

aanschaf van een ander huis? Houd er dan rekening mee dat de ontbindende voorwaarden 
moeten zijn verlopen op het moment dat het dossier compleet is. Daarbij hanteren we 
bovendien de volgende berekening voor een overbruggingshypotheek: 
(98% x verkoopprijs bestaande woning) – uitstaand saldo van de bestaande hypotheek 

 
5. Wanneer klanten een financiering aanvragen voor een huis dat al in hun bezit is, bijvoorbeeld om 

te verbouwen of om de ex-partner uit te kopen, geldt dit als een oversluiting. Vraag een 
dergelijke lening dan ook niet aan als eerste hypotheek, maar als ‘oversluiting bij een andere 
geldgever’ of als ‘oversluiting bij echtscheiding’. 

 


