
Bouwen aan een duurzaam Nederland

Niet Particulier Opdrachtgeverschap (NPO)
NPO, ook wel projectbouw genoemd, houdt in dat een 
projectontwikkelaar, woningcorporatie of gemeente 
de volledige juridische zeggenschap heeft over en de 
verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de grond,  
het ontwerp en de bouw van de woning. 
> Meer over projectbouw (NPO)

Zelfbouw in Particulier Opdrachtgeverschap (PO) 
PO is een vorm van zelfbouw waarbij een particulier de 
volledige juridische zeggenschap heeft en verantwoordelijkheid 
draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw 
van de woning. De particulier kan zijn woning geheel zelf 
bouwen, met eventuele inhuur van onderaannemers, of laat 
de woning casco opleveren door een aannemer en bouwt zijn 
woning zelf af.   
> Meer over zelfbouw met PO

Zelfbouw met één aannemer 
Bij zelfbouw met één aannemer laat de particulier geheel  
naar eigen ontwerp een woning bouwen door één aannemer, 
met eventueel inhuur van onderaannemers. 
> Meer over zelfbouw met één aannemer

Automatisch 0,15% duurzaamheidskorting, zonder EPC-rapport.
Offerte Woning Hypotheek is automatisch 9 maanden (270 dagen) geldig.
Dagrente (meedaalrente): klant profiteert bij passeren van een eventuele renteverlaging.
Het bouwdepot is maximaal 3 jaar geldig. De bouwdepotrente is gelijk aan de hypotheekrente.
Exclusief bij ABN AMRO: Explain mogelijkheid ‘Minder dubbele lasten tijdens nieuwbouw’.
Bij nieuwbouw laten we automatisch € 9.000 buiten beschouwing.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
Bij CPO ontwikkelt een groep burgers zelf een aantal 
woningen of een kleinschalige woonwijk. Bij een CPO-project 
zijn de toekomstige bewoners gezamenlijk projectontwikkelaar 
en hebben zij vanaf de start invloed op hoe de woning en 
woonomgeving eruit komt te zien. De bewoners schakelen 
gezamenlijk een bouwbegeleider, aannemer en architect in. 
Elke deelnemende particulier financiert de eigen woning.                                                      
> Meer over zelfbouw met CPO

Bouwkavelfinanciering
Een bouwkavelfinanciering is mogelijk als de nieuwbouw-
woning wordt meegefinancierd in dezelfde hypotheek. Bij 
passeren wordt de bouwkavel betaald en voor het overige 
bedrag wordt een tijdelijke blokkade op het bouwdepot gezet. 
> Meer over bouwkavelfinanciering

Nieuwbouw van bijzondere onderpanden
In de zoektocht naar een goede, betaalbare en duurzame 
woning ontstaan nieuwe woonvormen: tiny houses, 
watervilla’s en houtbouw zijn daar voorbeelden van. Maar 
wanneer komt een bijzonder onderpand in aanmerking 
voor een hypothecaire financiering? Gebruik het handige 
stroomschema onderpanden.
> Meer over financiering van bijzondere onderpanden

Nieuwbouw bij ABN AMRO

Vormen van nieuwbouw

Waarom financiering van nieuwbouw bij ABN AMRO?

>

https://intermediair.abnamro.nl/nieuwbouw-bij-abn-amro
https://intermediair.abnamro.nl/zelfbouw-ofwel-particulier-opdrachtgeverschap
https://intermediair.abnamro.nl/zelfbouw-ofwel-particulier-opdrachtgeverschap
https://intermediair.abnamro.nl/cpo-collectief-particulier-opdrachtgeverschap
https://intermediair.abnamro.nl/bouwkavelfinanciering
https://intermediair.abnamro.nl/financiering-van-bijzondere-onderpanden


Vorm van nieuwbouw Waardebepaling Aanvullende voorwaarden

Niet Particulier Opdrachtgeverschap  
(NPO)

Koop-/aanneemovereenkomst - Onherroepelijke omgevingsvergunning 
- Afbouwgarantie

Particulier Opdrachtgeverschap  
(PO)

Nieuwbouw taxatierapport - Onherroepelijke omgevingsvergunning
- Maximaal 80% op LTI
- Bouwtekening en bouwbestek
- Tussentijdse inspectie (bij 50% bouwdepot)
- Koopovereenkomst van de grond

Zelfbouw met één aannemer 
(met een afbouwgarantie)

Koop-/aanneemovereenkomst - Onherroepelijke omgevingsvergunning
- Financier tot 100% op LTV & LTI
- Afbouwgarantie

Zelfbouw met één aannemer 
(zonder afbouwgarantie)

Koop-/aanneemovereenkomst - Onherroepelijke omgevingsvergunning 
- Maximaal 85% van de stichtingskosten 
-  Buffer van 25% aanneemsom (obv LTI en/of 

eigen middelen)

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO)

Koop-/aanneemovereenkomst - Onherroepelijke omgevingsvergunning
- Afbouwgarantie 
- Procesbegeleidingsovereenkomst
- Achtervangovereenkomst

Bouwkavelfinanciering Koopovereenkomst van de grond, en:
gespecificeerd bouwplan, of: 
aanneemovereenkomst, of:
nieuwbouw taxatierapport

- Maak eerst de keuze voor het type zelfbouw 
-  Nadat je deze keuze hebt aangetoond kun je 

een bouwkavelfinanciering aanvragen

Aandachtspunten bij jouw aanvragen voor nieuwbouw

Uitzondering bij ontbreken van een 
afbouwgarantie/omgevingsvergunning

Hoe betaalt de klant zijn maandbedrag 
bij nieuwbouw?

De eigendomsoverdracht bij de notaris kan alleen  
plaatsvinden als u een Woningborg-certificaat heeft. 

Een hypotheekaanvraag kan zonder afbouwgarantie of 
omgevingsvergunning goedgekeurd worden als:
  de verwachting is dat de afbouwgarantie/

omgevingsvergunning uiterlijk op de passeerdatum 
aanwezig is, en:

  in de koop-/aanneemovereenkomst is opgenomen 
dat de notariële eigendomsoverdracht alleen 
plaatsvindt als de klant een afbouwgarantie 
heeft (zie onderstaande voorbeeldtekst in de 
koopovereenkomst).

Wij instrueren de notaris dat er niet mag worden 
gepasseerd zolang er geen onherroepelijke 
omgevingsvergunning en/of afbouwgarantie aanwezig is.
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  De klant betaalt het maandbedrag (rente plus aflossing 
minus de rentevergoeding) volledig via zijn betaalrekening 
(standaard).

  De klant betaalt het maandbedrag (rente plus aflossing) via 
zijn betaalrekening. De rentevergoeding wordt bijgeschreven 
in het bouwdepot.

  De klant betaalt maandelijks een vast bedrag naar keuze via 
zijn betaalrekening. Het overige deel van het maandbedrag 
wordt uit het bouwdepot betaald.

  De klant betaalt het maandbedrag (zowel rente als aflossing) 
volledig uit het bouwdepot.

Vermeld in het vrije tekstveld in de hypotheekaanvraag de 
gewenste keuze van jouw klant.


