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1. Inleiding 

Deze gids is bedoeld voor alle adviseurs die bemiddelen en adviseren in de Stekkie Overwaarde 

Hypotheek. In deze gids maken wij u wegwijs in ons merk, het product en uw rol als adviseur in het 

proces. Als bijlage bij deze gids is er de handleiding van de Stekkie Intermediair Portal. Deze portal 

is uw online tool om aanvragen te doen voor het product en uw huidige klanten bij Stekkie in te 

zien. 

 

Stekkie start met een pilot om te testen of het product aanslaat in de markt. In deze periode willen 

wij met u nauw in contact blijven om onze dienstverlening zoveel mogelijk te verbeteren. Wij 

vragen u dan ook om zoveel mogelijk terugkoppeling aan ons te geven over het product, de indruk 

van klanten, onze portal, deze gids en andere zaken die te maken hebben met Stekkie. De wijze 

waarop wij deze feedback ontvangen zullen wij met u afstemmen. 

2. Wie is Stekkie 

Stekkie is onderdeel van Reaal. Wij zijn een klein en flexibel team dat veilige producten aanbiedt die 

gemakkelijk te begrijpen zijn. Daar zetten we ons als team elke dag voor in. We geloven dat het 

altijd beter kan en we zoeken dan ook elke dag naar deze verbetering. We nodigen onze klanten en 

toekomstige klanten dan ook uit om ons te helpen om ons product het (ons product?) nog beter te 

maken.  

 

Missie 

Wij vinden dat ouder worden leuk en zorgeloos moet zijn. Wij willen dat 60-plussers onafhankelijk 

kunnen blijven en zelf kunnen bepalen waar ze wonen, hoe ze leven en wat ze doen. 
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3. Onze doelgroep 

Stekkie richt zich specifiek op 60-plussers, met een eigen woning die volledig is afbetaald of nog 

met een kleine hypotheek is belast en die op zoek zijn naar een maandelijkse inkomensaanvulling of 

een éénmalige uitkering.  

 

Steeds meer ouderen willen genieten van hun oude dag in hun eigen woning, in hun eigen 

vertrouwde omgeving. Dit wordt ook gestimuleerd door de overheid. Steeds meer wordt er een 

beroep gedaan op hun zelfredzaamheid. 

      

Een deel van de ouderen heeft of een acuut probleem nu, of maakt zich zorgen om hun financiële 

situatie voor de toekomst. Sommigen kunnen niet of net aan rondkomen. Ze zijn vaak gewend om 

zich gewoon aan te passen aan de omstandigheden. Maar veel ouderen zouden wel wat extra (geld? 

financiële middelen?) willen om meer te genieten van hun oude dag. Daarbij komt dat de 

onzekerheid voor de toekomst toeneemt, bijvoorbeeld over de hoogte van het pensioen en 

zorgkosten die stijgen.  

 

Deze ouderen zoeken een aanvulling op hun inkomen om rond te komen, of om meer te genieten 

van hun oude dag. Ouderen met een woning die is afbetaald of bijna afbetaald en niet willen 

verhuizen hebben een probleem: ze zijn rijk in stenen maar kunnen deze rijkdom niet benutten. 

 

Voor hen is het een probleem om hun vermogen om te zetten in inkomen, zonder dat zij hun 

woning hoeven te verlaten. Daar heeft Stekkie de Overwaarde Hypotheek voor bedacht. 

  



 
 

 

 Versie 28-11-2019 4 

 

4. Vergelijkbare producten 

Er zijn meerdere producten in de markt die een oplossing bieden voor het eerdergenoemde 

probleem: mensen zijn rijk in stenen, maar kunnen deze rijkdom niet benutten.  

Elk van deze producten heeft een oplossing, maar werkt anders en heeft voor- en nadelen.  

We beschrijven drie verschillende producten: 

1. Sale en lease back 

2. Verkoop grond/onderpand en blijven wonen 

3. Verzilverhypotheek 

1. Sale en lease back 

Bij een Sale en lease back-constructie wordt de woning of de grond onder de woning van de klant 

aan een investeerder verkocht. Het eigendom gaat dan gelijk over naar de investeerder. Vervolgens 

betaalt de klant huur of pacht aan de investeerder. De klant krijg door de verkoop een grote som 

geld in één keer. 

Voordelen:  

● Klant kan in de eigen woning blijven wonen 

● Direct grote som geld beschikbaar 

Nadelen:  

● Geen eigenaar meer van de woning 

● Toekomstige waardestijging is voor de investeerder 

● De huur kan hoger zijn dan de maandelijkse lasten die de klant voor de verkoop had  

2. Verkoop grond/woning en blijven wonen 

Het verschil tussen deze constructie en een Sale en lease back-constructie, is dat het eigendom naar 

de investeerder pas overgaat bij overlijden van de klant. De investeerder neem het risico op een 

waardedaling en betaalt daarom ongeveer 80% van de waarde van de woning uit aan de klant. De 

klant ontvangt vervolgens elke maand een bedrag.  

Voordelen:  

● Klant in de eigen woning blijven wonen en blijft eigenaar 

● Geen maandelijkse kosten aan huur of pacht 

Nadelen:  

● Toekomstige waardestijging is voor de investeerder 

● Verlies van 20% van de waarde van de woning bij afsluiten product 
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● Erfgenamen kunnen geen aanspraak maken op de woning 

3. Verzilverhypotheek 

De klant gaat een lening aan bij de investeerder, met een maximum dat is gebaseerd op de waarde 

van de woning. Dit maximum verschilt per aanbieder.  

De lening kan in maandelijkse uitkeringen worden verstrekt, een groot bedrag in één keer of als een 

krediet waarbij de klant zelf kan bepalen wanneer en hoeveel er wordt opgenomen. Klanten blijven 

eigenaar van de woning en betalen geen rente of aflossing tijdens de gehele duur van de lening. Als 

de woning wordt verkocht wordt de schuld (inclusief rente?) terugbetaald. 

Voordelen:  

● Klant kan in de eigen woning blijven wonen en blijft eigenaar 

● Geen maandelijkse kosten aan huur of pacht 

● Waardestijging van de woning is voor klant of erfgenamen bij verkoop 

Nadelen:  

● Klant moet een adviseur inschakelen voor het afsluiten van de lening en betaalt aanvullende 

kosten (notaris, taxateur, adviseur) 

● Risico dat de schuld de waarde van de woning overstijgt en er zo een restschuld ontstaat.  

5. De rol van de adviseur 

Door het testen van het product op de markt, hebben we geleerd dat onze klanten erg rationeel en 

analytisch zijn in het nemen van financiële beslissingen. Deze beslissing nemen ze niet alleen, maar 

met hun partner en/of hun kinderen. 

 

We weten ook dat onze klanten vertrouwen op online calculators en op professionele en duidelijke 

informatie op het internet. Hoewel ze bereid zijn om het proces online te starten, verwachten ze 

een persoonlijke face-to-face-verkoop van het product. Hier komt het belang van de adviseurs naar 

voren. Ook is voor dit product een advies verplicht om het te kunnen afsluiten.   

 

Stekkie informeert potentiële klanten op de website van Stekkie: www.mijnstekkie.nl. We geven 

daar zoveel mogelijk informatie. En geven de mogelijkheid om onze brochure toegestuurd te 

krijgen via de e-mail. Vervolgens kunnen ze  hun gegevens achter laten op de website waarna wij de 

klant in contact brengen met een adviseur. 
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De lead wordt door onze partner Totaalwebboost gebeld om een afspraak in te plannen met een 

adviseur.  Voor elke afspraak die de adviseur ontvangt, wordt door ons een bedrag van € 70 in 

rekening gebracht bij de adviseur.  

 

Speciaal voor dit product is de Stekkie Intermediair Portal gecreëerd. De adviseur maakt afspraken 

met de klant en kan in de portal aanvragen indienen, het proces eenvoudig volgen, documenten 

indienen, het renteaanbod en bindend aanbod downloaden. In de Portal kan de ook de status van 

lopende aanvragen worden ingezien evenals de (klant)informatie over afgesloten producten.  

Voor het maken van een initiële berekening stellen wij een offertetool in Excel beschikbaar.  

6. Stekkie Overwaarde Hypotheek  

Het product van Stekkie heet de Stekkie Overwaarde Hypotheek. Het is een product waarmee 

klanten een deel van het vermogen dat in hun woning vast zit in een maandelijkse aanvulling 

kunnen omzetten en/of éénmalig kunnen laten uitkeren. Ook een combinatie van beide is mogelijk.  

De klant kan zelf de hoogte van het bedrag van de maandelijkse aanvulling en/of éénmalige 

uitkering kiezen. Uiteraard met een maximum volgens de berekening,  welke onder andere 

gebaseerd is op de waarde van de woning en de leeftijd(en) van de eigenaar(s) van de woning. 

 

Klanten kunnen geld uit hun woning halen zonder dat ze periodiek hoeven af te lossen, direct rente 

hoeven te betalen en zonder het eigendom van de woning te verliezen. De schuld wordt 

terugbetaald wanneer de laatst vertrekkende oorspronkelijk schuldenaar de woning verlaat.  

Stekkie wil een product aanbieden dat zo eerlijk is dat we het aan onze eigen ouders zouden 

aanbevelen. Daarom is een veilige berekening een belangrijk element voor Stekkie.   
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7. Hoe het werkt: de kern 

● Er kan gekozen worden voor een maandelijkse aanvulling gedurende een vastgestelde 

periode, een éénmalige uitkering of een combinatie van beide. 

● Nadat de maximale uitkering is berekend, kiest de klant zelf de hoogte van de maandelijkse 

aanvulling en/of de éénmalige uitkering. 

● De klant kiest een uitkeringsperiode:  

de Stekkie Overwaarde Hypotheek wordt aangeboden met 4 uitkeringsmogelijkheden:  

o éénmalige uitkering 

o uitkeringsperiode 10 jaar 

o uitkeringsperiode 15 jaar 

o uitkeringsperiode 20 jaar 

Voor de actuele rentepercentages raadpleeg de website https://www.mijnstekkie.nl/ 

● De maandelijkse aanvullingen worden gedurende de uitkeringsperiode overgemaakt naar 

de bankrekening van de klant.  

● De éénmalige uitkering wordt bij de het passeren van het hypotheekakte door de notaris 

uitgekeerd.  

● Aan het einde van de uitkeringsperiode heeft de klant 2 opties: 

o terugbetalen van de schuld; 

o Lening door laten lopen, zonder maandelijkse aanvulling. 

Het rentepercentage na de uitkeringsperiode blijft ongewijzigd. 

● De schuld (lening + de geaccumuleerde rente) wordt terugbetaald wanneer de laatst 

vertrekkende oorspronkelijk schuldenaar de woning verlaat of overlijdt. Bij echtscheiding of 

ontbinding partnerschap moet de schuld ook worden terugbetaald.  
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Voor wie? 

● 60-plussers 

● Eigenaar hypotheekvrije of bijna 

hypotheekvrije hoofdwoning 

Voor wie is het minder geschikt? Bij een gelijkblijvende waarde van de woning kan het 

vermogen afnemen omdat er een schuld opgebouwd 

wordt. De Stekkie Overwaarde Hypotheek is niet (of 

minder) geschikt als de klant deze 

vermogensvermindering niet wil of kan dragen. 

Hypotheek Vestiging van 1e hypotheek op de hoofdwoning  

Niet naleven voorwaarden Niet naleven van de voorwaarden kan in het uiterste 
geval betekenen dat de woning wordt verkocht door 
Stekkie 

1 of 2 aanvragers mogelijk Twee aanvragers zijn mogelijk, als beide ook eigenaar 
zijn van de woning. 

Bij 2 aanvragers ook beide hoofdelijk 
aansprakelijk 

Beide aanvragers zijn hoofdelijk aansprakelijk. 

Wat is de hypotheekvorm De hypotheekvorm is een krediethypotheek  

Kan de hypotheek verhoogd worden De inschrijving van de hypotheek kan niet worden 
verhoogd  

Wat is de maximale duur van de lening Einde van de lening is het overlijden of verhuizen van 
de laatste oorspronkelijk schuldenaar 

Wat mag de klant jaarlijks boetevrij 
aflossen 

Klant mag, 2 keer per jaar, in veelvouden van EUR 
1.000 boetevrij aflossen 

Wijzigen uitkeringsperiode tijdens 
looptijd van de lening 

De gekozen uitkeringsperiode met bijhorende 
rentepercentage staat vast gedurende de looptijd van 
de lening. 

Welke uitkeringsperiode Eénmalige uitkering, uitkeringsperiode 10, 15 of 20 
jaar 
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Rente na uitkeringsperiode De rente blijft na de uitkeringsperiode gelijk. 

Wat is de minimale duur van de 
maandelijkse  aanvulling 

De minimale duur voor maandelijkse aanvulling is 10 
jaar. Maar de lening kan eerder eindigen bij overlijden 
of verhuizen van de laatste oorspronkelijk 
schuldenaar.  
Een maandelijkse aanvulling is niet verplicht. Er kan 
ook alleen gekozen worden voor een éénmalige 
uitkering. 

Hoe lang is het renteaanbod geldig 14 dagen 

Hoe lang is het renteaanbod geldig na 
acceptatie 

90 dagen  

Wat zijn de annuleringskosten als de 
aanvraag niet doorgaat 

Geen annuleringskosten  

Hoe lang is het bindend aanbod geldig Het bindend aanbod is 14 dagen geldig  

Kan het renteaanbod of bindend 
aanbod verlengd worden 

Nee 

Zijn er verzekeringen verplicht Ja, een opstalverzekering is verplicht 

Echtscheiding en ontslag hoofdelijke 
aansprakelijkheid 

In deze situatie zal de schuld moeten worden afgelost 

Overlijden van één van de partners Bij overlijden 1 van de partners loopt de lening door, 
mits zij beiden de overeenkomst hebben 
ondertekend.  

Is (tijdelijke) verhuur van de woning 
mogelijk 

Verhuur van de woning is niet toegestaan 

Kwijtschelding restschuld Onder voorwaarden geheel of gedeeltelijk 
kwijtschelding mogelijk  
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7.1. Belangrijke kenmerken 

7.1.1. Hypothecaire lening  

● De lening wordt verstrekt waarbij het hypotheekrecht op de woning als zekerheid wordt 

gegeven. 

● Het onderpand dient de hoofdwoning te zijn van de aanvrager(s). 

● De waarde van de woning wordt bepaald door een gevalideerd taxatierapport.  

● De inschrijving in de hypotheekakte is 150% van de marktwaarde. 

● De looptijd in de hypotheekakte wordt gesteld op oneindig. 

● Tijdens het contract hoeft geen rente te worden betaald aan Stekkie. De rente wordt 

maandelijks opgeteld bij de schuld. De schuld loopt dus op tijdens de duur van de lening. 

● De rente is niet aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting  

● Rentepercentage blijft gedurende de gehele duur van de lening ongewijzigd. 

● Als de oorspronkelijk schuldenaar de schuld terugbetaalt zonder te verhuizen, hoeft geen 

extra vergoeding worden betaald voor het terugbetalen van de schuld. 

● Wanneer de laatst vertrekkende oorspronkelijk schuldenaar de woning verlaat (overlijden, 

verhuizen, etc.) dient de schuld altijd terugbetaald te worden.  

● Stekkie is gerechtigd om contact op te nemen met de klant om een bewijs van leven te 

vragen. Deze mag in ieder geval de eerste 5 jaar niet worden opgevraagd.  

● Bij de notaris wordt een volmacht getekend door de aanvrager(s). In deze volmacht wordt 

een persoon gemachtigd om de woning te verkopen en te leveren wanneer de aanvrager(s) 

handelingsonbekwaam is.  

7.1.2 Maandelijkse aanvulling 

● Uitbetaling vindt altijd plaats op de 1e werkdag van de maand. 

● Duur van de maandelijkse aanvulling is gelijk aan de uitkeringsperiode. 

●  De veiligheid voor de klant staat voorop.  

● Voor de berekening van de maximale inkomensaanvulling worden de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

o Wanneer klant kiest voor een éénmalige uitkering naast de maandelijkse aanvulling 

wordt  de maximale hoogte van de maandelijkse uitkering uiteraard lager.  

o Als het einde van de uitkeringsperiode later wordt bereikt dan de statistische 

leeftijd, is het einde van de uitkeringsperiode de termijn voor het berekenen van de 



 
 

 

 Versie 28-11-2019 11 

 

maximale uitkering. Anders geldt de statistische leeftijd voor het berekenen van de 

maximale uitkering. 

o De berekening voor de maximale maandelijkse aanvulling is op basis van de 

gekozen uitkeringsperiode.  

o De keuze voor een kortere uitkeringsperiode leidt tot een hogere maandelijkse 

aanvulling. 

 

● Voorbeeld 1  

o Als er 17 jaar resteert tot de statistische leeftijd en de gekozen uitkeringsperiode 10 

jaar is, wordt er gerekend met de statistische leeftijd voor het maximale 

uitkeringsbedrag en de uitkeringsperiode voor het bepalen van de  maximale 

maandelijkse aanvulling. 

o De keuze voor de uitkeringsperiode heeft dus invloed op de berekening van de 

maximale hoogte van de maandelijkse aanvulling. 

● Voorbeeld 2  

o Een persoon is 71 jaar en wil een uitkeringsperiode van 15 jaar.  De statistische 

leeftijd is 82. Het einde van de uitkeringsperiode wordt bereikt na de statistische 

leeftijd 

o Er wordt dus gerekend voor het maximale uitkeringsbedrag en de maandelijkse 

aanvulling met de uitkeringsperiode van 15 jaar.  

● Voorbeeld 3  

o Als de persoon uit voorbeeld 2 zou kiezen voor 10 jaar uitkeringsperiode, dan ligt 

het eind van de uitkeringsperiode voor de statistische leeftijd 

o Er wordt dan gerekend met de statistische leeftijd voor de maximale uitkering en 

de uitkeringsperiode voor de maximale maandelijkse aanvulling.  

7.1.3 Einde uitkeringsperiode  

Zes maanden voor het einde van de uitkeringsperiode worden de klanten voor het eerst 

geïnformeerd en hebben ze de volgende twee mogelijkheden: 

1. Contract stopt, klant betaalt lening inclusief rente terug. 

2. Contract loopt door, geen maandelijkse aanvullingen meer. 

ad 1) Als terugbetaling wordt gekozen, maken we een aflosnota. De klant kan rechtstreeks of via 

een notaris terugbetalen in geval van verkoop van de woning. 

ad 2) Als de lening niet terug betaald wordt: 
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● De maandelijkse aanvulling wordt gestopt. 

● Het rentepercentage blijft ongewijzigd. 

● De klant wordt geïnformeerd over de verwachte ontwikkeling van de schuld.    

● De lening blijft oplopen, totdat de laatste vertrekkende oorspronkelijk schuldenaar de 

woning verlaat. Dit kan dus ook langer doorlopen dan de statistische leeftijd, waardoor de 

schuld hoger wordt. 

7.1.4 Eénmalige uitkering  

● De éénmalige uitkering is beschikbaar voor alle klanten.   

● Deze wordt meteen bij passeren van de hypotheek bij de notaris uitgekeerd. 

● De aanvrager kan kiezen om deze wel of niet te nemen. Dit kan hij/zij aangeven in het 

aanvraagproces bij de adviseur. 

● Het maximale bedrag van de éénmalige uitkering is afhankelijk van de getaxeerde 

marktwaarde van de woning en de gekozen uitkeringsperiode. De éénmalige uitkering 

wordt direct na het passeren van de hypotheekakte bij de notaris uitgekeerd.  

● Rente wordt berekend op basis van het rentepercentage van de lening. 

● De klant heeft de mogelijkheid om de éénmalige uitkering te gebruiken om de kosten voor 

het afsluiten van de Stekkie Overwaarde Hypotheek te voldoen, zodat deze niet direct uit 

eigen middelen van de klant hoeven te komen.  

7.1.5 Financieringskosten  

De volgende kosten zijn verbonden aan de Stekkie Overwaarde Hypotheek voor de klant: 

● Taxatiekosten 

● Kosten adviseur 

● Notariskosten 

 

Totaal zal dit ongeveer tussen de € 2.500 - € 4.000 aan kosten zijn.  

  

7.1.6 Acceptatiecriteria van Stekkie 

In de acceptatiecriteria zijn alle voorwaarden te vinden waar de klant aan moet voldoen om het 

product af te sluiten.  
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8. Voordelen en risico’s 

Voordelen 

● Elke maand een vast bedrag uitgekeerd. 

● Tijdens de duur van het contract geen verplichting om bedragen terug te betalen. 

● Rente op de opgebouwde schuld wordt pas terugbetaald als de woning wordt verlaten (als 

de laatst levende oorspronkelijke schuldenaar de woning verlaat). 

● Keuze uit meerdere uitkeringsperiodes. 

● Aflossen zonder boete. 

● Rentepercentage blijft gelijk tijdens de gehele duur van de lening. 

● Kwijtschelding onder voorwaarden van (een deel van) de restschuld. 

 

Nadelen 
● Beide aanvragers moeten 60 jaar of ouder zijn.  

● Na de uitkeringsperiode blijft de schuld opbouwen aan de hand van het bij de 

uitkeringsperiode horende rentepercentage tot aan verkoop van de woning door verhuizing 

of overlijden (tot de laatst levende oorspronkelijke schuldenaar de woning verlaat).  

● De rente is niet aftrekbaar van het belastbaar inkomen. 

 
Risico's 

● De waarde van de woning kan dalen waardoor de nalatenschap voor nabestaande(n) kan 

dalen. Bij de berekening van het maandbedrag wordt uitgegaan van een waardestijging van 

de woning van 1 % per jaar. Dit is een aanname.  

● De partner (of nieuwe partner) moet mogelijk de woning verlaten, wanneer de eerste 

aanvrager verhuist of overlijdt. Dit is het geval als de partner geen mede-aanvrager is. Een 

nieuwe partner kan niet worden toegevoegd aan de overeenkomst. De schuld moet worden 

terugbetaald bij genoemde situatie en dit kan betekenen dat de woning dus moet worden 

verkocht. 

9. De portal 

De portal voor de adviseur is te bereiken via: https://intermediary.mijnstekkie.nl/login 

Elke adviseur heeft zijn eigen login-gegevens en kan met zijn e-mailadres en wachtwoord inloggen. 

In de handleiding (zie bijlage) staat verder uitgelegd hoe de verschillende processen in de portal 

kunnen worden uitgevoerd.  

 

https://intermediary.mijnstekkie.nl/login
https://intermediary.mijnstekkie.nl/login
https://intermediary.mijnstekkie.nl/login
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10. Doorlooptijden 

Stekkie hanteert tijdens de pilot de volgende doorlooptijden:  

Aanvragen renteaanbod: 2 werkdagen 

Beoordeling voor bindend aanbod: 5 werkdagen 

Administratief akkoord (na insturen getekend 

bindend aanbod), voordat klant naar notaris 

kan:  

3 werkdagen 

 

 


