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 Begrijpelijke en betaalbare hypotheken zonder gedoe onderdeel van 

 

Venn Hypotheken is NHG-volgend met uitzondering van onderstaande criteria: 
 Keuze rentevastperiode: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20 en 30 jaar. 

 Een combinatie van rentevastperiodes is mogelijk. 

 

Onderwerp  Norm Afwijking NHG-regels 

Hoofdelijke aansprakelijkheid 

zonder relatiebeëindiging 

Artikel B1 lid 5 Niet toegestaan. 

Identiteitsbewijs 1.4.2  Een verblijfsvergunning in de EU voor een 

verblijfsdoel dat niet tijdelijk is in de zin van 

artikel 3.5 van het Vreemdelingenbesluit wordt 

niet geaccepteerd. 

Verblijfsvergunning 1.4.3 Voor elke aanvrager waarvan het inkomen is 

benodigd dient een verblijfsvergunning voor 

onbepaalde tijd te hebben. Zie ook 1.4.2.  

Taxatierapport 1.7.1 Zie hoofdstuk 6.2.1 van de kredietgids voor 

voorwaarden ten aanzien van staat onderhoud 

van het onderpand. 

Erfpachtovereenkomst 1.11.1 Private erfpacht is niet toegestaan. 

Opschortende voorwaarden 1.12.1  Opschortende voorwaarden voor d 

(echtscheiding) en e (samenvoeging woning) 

worden niet geaccepteerd. 

De huidige woning dient te worden verkocht. 

Controle vindt hier op plaats. Indien niet wordt 

voldaan aan een opschortende voorwaarde, is 

er geen NHG van toepassing op de lening en 

zal de lening worden omgezet, hetgeen 

gevolgen heeft voor de leningcondities. 
  

1.12.1.c Is niet van toepassing bij Venn aangezien er 

geen spaarhypotheken, levenpolis en/of 

beleggingsverzekering kunnen worden mee 

verbonden. 

BKR-toets 1.13.3 Aanvullend wordt een RH (restschuld 

hypotheek), een RN (restschuld NHG) en een 

RO niet geaccepteerd. 
 

BKR-codering(en) 1.13.4 

1.13.5 

1.13.6 

Alleen een herstelde A-codering is akkoord. 

Overige (herstelde) coderingen zijn niet 

toegestaan (A1 etc.) 
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Frequent leengedrag  Er vindt controle en beoordeling plaats op het 

aantal geregistreerde kredieten. 

Aankoop woning 2.0 Uitgesloten woningen: 

 Middels koopconstructie (bijvoorbeeld 

Koopgarant, Starterslening, Koopsubsidie, 

MVE en MGE). Opsomming is niet 

limitatief. Betreft alle varianten voor een 

koopconstructie. 

 Een “Groningerakte” is niet toegestaan. 

(igv nieuwbouw kan dit worden 

voorgelegd). 

 Woonwagen (standplaats)  

 Niet projectmatige nieuwbouw (CPO, 

bouw in eigen beheer, zelfbouw)  

 Verbouwingskosten ≥ 30% van de 

koopsom. 

 Waarop een aanschrijving rust. 

Zie hoofdstuk 6.3 van de kredietgids 2020 voor 

totaal overzicht met uitgesloten woningen. 

 2.2.1.e De maximale financiering op een onderpand is 

100% van de laagste waarde van de koopsom 

+ verbouwingskosten of de marktwaarde na 

verbouw.  

 2.5/2.6 Een lening voor een woonwagen en/of 

woonwagenstandplaats is niet mogelijk. 

Hoofdelijk ontslag met uitkoop 3.3.7 Uitsluitend indien hoofdelijk ontslag volgens 

artikel B1 wordt uitgevoerd in combinatie met 

een aanvullende lening, is het toegestaan om 

de gehele lening te toetsen volgens artikel C3 

(toegestane financieringslast, beheercriteria), 

mits: 

 Financiering op basis van norm 7.1.4 niet 

mogelijk is. 

 Naar oordeel van Venn Hypotheken dit 

verantwoord is. 

Hiervoor zal een NIBUD formulier moeten 

worden ingevuld. Deze wordt individueel 

beoordeeld door Venn Hypotheken. 
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Oversluiting 3.4.4 Valt de oversluiting niet onder norm 3.4.4 

(verbeteren klantsituatie) dan geldt er een 

minimaal bouwdepot van   € 5.000,00.  

Bij het oversluiten van de lening (eventueel 

met kwaliteitsverbetering) wordt uitgegaan van 

een maximale lening gelijk aan de restant 

hoofdsom van de hypotheek + 

financieringskosten + eventuele 

verbouwingskosten (met een maximum van 

100% markwaarde). 

Restschuldfinanciering 4.0 Een restschuldfinanciering is niet mogelijk. 

Toetsinkomen uit vaste 

arbeidsrelatie 

6.1 Meenemen ORT, provisie en overwerk: NHG 

volgend. 

Geen onderdeel van het inkomen:  

 Keuzebudget 

 Inkomensbestanddelen die geen 

onderdeel uitmaken van het inkomen 

zoals genoemd in hoofdstuk 7 van de 

kredietgids 2020. 

Inkomensbepaling loondienst 6.2.2 Wordt niet ondersteund. Werkgeversverklaring 

blijft van toepassing. 

Toetsinkomen uit flexibele 

arbeidsrelatie 

6.3 Aanvullend wordt gemaximeerd op inkomen 

conform de werkgeversverklaring. 

Inkomen uit een flexibele en/of 

overige arbeidsrelatie 

6.3.5 Een perspectiefverklaring is niet mogelijk. 

Inkomen uit zelfstandig beroep of 

bedrijf 

6.3.1 Tijdelijk dient voor alle aanvragen voor 

inkomensverklaring een Coronavragenlijst te 

worden beantwoord. Wordt meegenomen in de 

overweging voor opstellen 

 

Bepalen van het toetsinkomen door 

geaccrediteerde rekenmeester. Op dit moment 

Raadhuys, Pentrax, Overviewz en Zakelijk 

Inkomen. 

Tijdelijk dient voor alle aanvragen voor 

inkomensverklaring een Coronavragenlijst te 

worden beantwoord.                
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Wordt meegenomen in de overweging voor 

opstellen inkomensverklaring. 

 

Duur onderneming minimaal 12 maanden. 

 

Zie hoofdstuk 7.3 van de kredietgids voor 

uitgesloten sectoren. 

Aanvullend hierop: 

 Taxibedrijven 

 Moneytransferkantoren 

 Schuldhulpinstellingen en 

inkomensbeheerders die niet zijn 

aangesloten bij de NVVK of PBI. 

 

Er is geen financiering mogelijk voor 

onderneming waarbij de branche en/of bron 

van het inkomen onvoldoende kan worden 

beoordeeld. 

 

Inkomen wordt bepaald op basis van NHG-

norm 6.3.1.  
 

Inkomen van DGA 6.3.2 Tijdelijk dient voor alle aanvragen voor 

inkomensverklaring een Coronavragenlijst te 

worden beantwoord. Wordt meegenomen in de 

overweging voor opstellen 

 

Duur onderneming minimaal 12 maanden. 

 

Bij toetsing wordt uitgegaan van het 

gemiddelde bedrag van de inkomsten uit 

arbeid van de afgelopen 3 jaar, tot een 

maximum van het inkomen uit arbeid van het 

laatste kalenderjaar. 

 

Zie hoofdstuk 7.3 van de kredietgids voor 

uitgesloten sectoren. 

 

 



  

 Begrijpelijke en betaalbare hypotheken zonder gedoe onderdeel van 

Aanvullend hierop: 

 Taxibedrijven 

 Moneytransferkantoren 

 Schuldhulpinstellingen en 

inkomensbeheerders die niet zijn 

aangesloten bij de NVVK. 

 

Er is geen financiering mogelijk voor 

onderneming waarbij de branche en/of bron 

van het inkomen onvoldoende kan worden 

beoordeeld. 

 

Inkomen wordt bepaald op basis van NHG-

norm 6.3.2. 

Jaarcijfers 6.3.3 NHG volgend. 

Inkomen uit (sociale) uitkering 6.4 Wordt niet meegenomen in de beoordeling. 

Kredietlast 7.3.1 De last van een doorlopend krediet, winkelpas 

en creditcard wordt getoetst op 2% van het bij 

het BKR geregistreerde kredietlimiet. 

 

De last van een aflopend krediet wordt 

berekend op minimaal 2% van de 

oorspronkelijke kredietom (het geregistreerde 

bedrag). Dit geldt ook voor een operational 

autolease. 

 

Duo lening: 7.3.1 lid b is van toepassing. 

 

Zie verder omschrijving in de kredietgids 

hoofdstuk 3.3. 

Subsidiebijdrage 7.5 Wordt niet meegenomen in de beoordeling. 

Seniorenpropositie 8 Niet mogelijk. 
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Overige opmerkingen:  

 

Venn beleid afwijkend/aanvullend 

Het overzicht van de aan te tonen eigen middelen mag maximaal 3 maanden oud zijn ten opzichte 

van datum uitbrengen kredietaanbod. 

Aanvragen voor expats en diplomaten worden niet geaccepteerd. 

Borgstelling door derden is niet toegestaan. 

Ontruimingsverklaring in geval van medebewoner, niet-zijnde schuldenaar (kinderen uitgesloten). 

De maximale financiering op een onderpand is 100% van de laagste waarde van de koopsom + 

verbouwingskosten of de marktwaarde na verbouw. 

Bij het oversluiten van de lening (eventueel met kwaliteitsverbetering) wordt uitgegaan van een 

maximale lening gelijk aan de restant hoofdsom van de hypotheek + financieringskosten + eventuele 

verbouwingskosten (met een maximum van 100% markwaarde). 

Alle aanvragers zijn eigenaar van onderpand en de woning dient voor zelfbewoning. Het is 

bijvoorbeeld toegestaan dat 1 van de aanvragers 1% eigenaar is/wordt. 

Een overbrugging is vanaf september 2019 wel mogelijk (zowel op wel en niet verkochte woning). 

Zie voor de maximale overbrugging hoofdstuk 2.8 Overbruggingskrediet. 

 Tijdelijk niet mogelijk: Overbrugging alleen mogelijk als woning onvoorwaardelijk is verkocht. 

ORV is conform NHG-normen niet nodig. 

 

VVE  

Indien er sprake is van een appartement dient er een actieve VvE te zijn. In het taxatierapport 

moeten de onderhouds- en bouwkundige staat van het gebouw, de vermogenspositie, de reserves en 

het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van de VvE staan vermeld.  

 

De volgende situaties worden geaccepteerd: 

Staat van onderhoud Stand 

onderhoudsfonds is 

voldoende 

MJOP aanwezig Bouwkundig rapport 

beschikbaar 
goed of voldoende 

OK OK     

OK Niet OK OK Optie 

Niet OK OK OK OK 
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In afwijking van de voorgaande tabel kan alsnog een Venn Hypotheek worden verstrekt als: 

 Het een VvE in oprichting betreft (bij nieuwbouw of splitsing). 

 Er sprake is van een zogenaamde “slapende” VvE met maximaal 3 wooneenheden, waarbij uit 

het taxatierapport blijkt dat de staat van onderhoud ten minste voldoende is. Het is verplicht om 

een opstalverzekering af te sluiten met een individuele appartementenclausule. 

 Er sprake is van een zogenaamde “slapende” VvE met meer dan 3 wooneenheden, waarbij uit 

het taxatierapport blijkt dat de staat van onderhoud ten minste voldoende is én een 

meerjarenonderhoudsplan kan worden overgelegd. Indien er geen gezamenlijke 

opstalverzekering is dient er een opstalverzekering te worden afgesloten met een individuele 

appartementenclausule. 

 

Uit het meerjarenonderhoudsplan en/of bouwkundig rapport moet het volgende blijken: 

 Welk onderhoud wanneer moet plaatsvinden.  

 Wat de geschatte kosten voor het voorzien onderhoud zijn. 

 De begroting van de VvE voldoende is om het voorziene onderhoud te betalen, of aangetoond kan 

worden dat het saldo van het onderhoudsfonds groter is dan de kosten voor het voorziene 

onderhoud. 

 


