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Wat is de Verbouwregeling?
De Verbouwregeling is een communicatieve naam voor een 
verhoogde inschrijving. Bij een hogere inschrijving schrijft uw 
klant bij het Kadaster een hoger bedrag in dan het bedrag van 
de opgenomen hypotheek. Het verschil (of een deel daarvan) 
tussen de hypotheek en de inschrijving kan uw klant later als 
hypotheek opnemen. Het voordeel hiervan is dat uw klant niet 
opnieuw langs de notaris hoeft, waardoor de notariskosten 
worden bespaard.
BLG Wonen toetst bij het opnemen nog wel of uw klant aan de 
normen voldoet en hij de extra lasten kan betalen.

Hoe komt de Verbouwregeling tot stand?
Wanneer uw klant de hypotheek wil verhogen (heropname 
onder de bestaande inschrijving), dan moet dit opnieuw aan-
gevraagd worden. Dit regelt u als adviseur samen met uw klant. 
Bij het aanvragen van een hypotheekverhoging kijken we onder 
andere opnieuw naar het inkomen en de waarde van het pand. 
De acceptatienormen van het moment van aanvragen gelden 
voor de nieuwe aanvraag. Wordt de aanvraag van uw klant 
door BLG Wonen geaccepteerd? Dan kan uw klant extra geld 
opnemen tegen de dan geldende marktrente/tarieven.

Verbouwen en de fi scus
Het betalen van een verbouwing door de hypotheek te verho-
gen, is vaak voordeliger dan het opnemen van een persoonlijke 
lening, omdat de hypotheekrente meestal lager is dan de rente 
op een persoonlijke lening.
Ook hier gelden uiteraard de fiscale regels als uw klant de 
aftrek van de hypotheekrente wil betrekken in zijn belasting-
aangifte. De fiscale regels vindt u op BLG Plaza in het document  
‘Belasting en de eigen woning’.

Voorbeeld Verbouwregeling 
Stel, je hebt €  150.000 nodig voor de aankoop van je huis. 
Je kunt dan bij de notaris een hypotheek laten inschrijven van 
€  200.000, waarbij je nu €  150.000 ontvangt. De resterende  
€  50.000 (of een gedeelte daarvan) kun je later bij de bank 
opvragen. Dit noemen we een opname. Over de extra €  50.000 
betaal je pas rente wanneer je die opneemt. 
Heb je in het verleden een gedeelte van de €  150.000 afgelost 
en neem je daar een bedrag van op tot €  150.000, dan heet dit 
heropname.

Het bedrag van de heropname wordt door BLG Wonen op een 
geblokkeerde rekening gezet: een bouwdepot.
De betaling van facturen vanuit het bouwdepot regelt de klant 
zelf gemakkelijk online via Mijn BLG of via het Bouwdepot 
declaratieformulier.

Contact
Wilt u meer weten over de Verbouwregeling? Op blgwonen.nl 
vindt u de voorwaarden van de Verbouwregeling. U kunt 
natuurlijk ook contact opnemen met een van onze rayon- 
of accountmanagers. Wij vertellen u graag meer over het 
onderwerp.
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Stel, uw klant gaat nu een nieuw huis kopen of sluit een bestaande lening over. En hij of zij 

wil op termijn verbouwen, renoveren of energiebesparende maatregelen tre en. BLG Wonen 

biedt hiervoor de Verbouwregeling.

http://blgwonen.nl 

