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Oog voor mogelijkheden

Voorbespreken

Explain mogelijkheden

Doelgroepen

Duurzaamheid
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Voorbespreken

Wanneer?
Bij twijfel over haalbaarheid van aanvraag
► Meer duidelijkheid over kans van slagen
► Binnen 24 uur antwoord
► Niet voor bepalen zakelijk inkomen

Onderwerpen
► BKR-registratie
► Duurzaamheid
► ID-gegevens
► Inkomen uit loondienst
► Kredietbeleid
► Niet-ingezetenen (landenbeleid)
► Onderpand
► Zakelijk document
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Explain mogelijkheden

Maximum 
aflossingsvrij

Marktwaarde
bij restschuld

Financieren van
energiebesparende

voorzieningen

Inkomen bij
(pré) senioren

Oversluiten

Minder dubbele
lasten tijdens
nieuwbouw
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Doelgroepen

Dienstverlening aan speciale doelgroepen

► Senioren
► Medici & vrije beroepen
► Advocaten & notarissen
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Ondernemers: zakelijk inkomen

*Het toetsinkomen bij een IB-ondernemer, die tussen x jaar inkomen heeft als ondernemer uit
dezelfde onderneming met dezelfde activiteiten.

Bedrijf van ondernemer Toetsinkomen* 

Tussen 1 en 2 jaar 75%

Tussen 2 en 3 jaar 90%

Vanaf 3 jaar 100%
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Bepalen zakelijk inkomen
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Rekenexperts:

Kredietspecialisten van

Kredietspecialisten van

Zonder NHG

Raadhuys Zakelijk Inkomen
OverviewzPentrax

Inkomensverklaringen
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Bouwkavelfinanciering

Het maximaal uit te keren bedrag op een bouwkavel bij het passeren van de 
hypotheek is 100% van de koopsom van de grond.

Taxatierapport hoeft niet gevalideerd te worden
Bestemming van bouwkavel moet altijd ‘wonen’ zijn

Let op:
Alleen mogelijk als de nieuwbouwwoning wordt meegefinancierd op 
dezelfde hypotheek
Maximale geldigheidstermijn van het bouwdepot
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Zelfbouw

Belangrijkste verschillen tussen zelfbouw met één aannemer of zelfbouw in eigen beheer

Kenmerken Één aannemer Eigen 
beheer

Bouwkavel

Taxatierapport Nee Ja Ja

Max. 80% verstrekking op LTI Nee Ja Ja/nee*

Tussentijdse inspectie Nee Ja Ja/nee*

Afbouwgarantie verplichting Ja Nee Ja/nee*

Aanneemovereenkomst Ja Nee Nee

Passeren mogelijk zonder
omgevingsvergunning

Ja Ja Ja

*Afhankelijk van één of meerdere aannemers
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Combinatiepanden

Kenmerken
Gespecificeerd taxatierapport bij woning met bedrijfsruimte
Een niet-gevalideerd taxatierapport is toegestaan wanneer het taxatierapport niet 
gevalideerd kan worden bij een bestemming anders dan 'wonen'.
De maximale hypotheek op een woning met bedrijfsruimte waarbij maximaal 1/3e van de 
woning als bedrijfsruimte dient: 100% van de marktwaarde van het woongedeelte; en 65% 
van de marktwaarde van het bedrijfsgedeelte.
De maximale hypotheek op een woning met bedrijfsruimte waarbij tussen de 1/3 en 1/2 
van de taxatiewaarde en vloeroppervlakte van de woning als bedrijfsruimte dient: 75% 
van de marktwaarde. 
Renteopslag van 0,2%, een maximale looptijd van 25 jaar en verplichte aflossing.
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Inkomen in vreemde valuta

Voor wie
Klanten , bv. expats, die hun inkomen in vreemde valuta ontvangen kunnen bij ons een 

hypotheek in euro afsluiten.
In de offerte-fase en tijdens de looptijd van de hypotheek wijzen wij klanten op het 

valutarisico van deze hypotheek en geven wij informatie over de actuele wisselkoersen.

Aandachtspunten bij hypotheek met valutarisico

• Financiering o.b.v. 90% van het omgerekende vreemde valuta-inkomen
Reken eerst het vreemde valuta-inkomen met de Valutacalculator om naar 
euro: dit omgerekende inkomen minus 10% = het toetsinkomen.
• 20% vergoedingsvrij aflossen in jaar van overschrijding bandbreedte
Wijkt de wisselkoers meer dan 20% af van de oorspronkelijke koers in het renteaanbod 
(overschrijding bandbreedte)? Dan mogen klanten max. 20% vergoedingsvrij aflossen in dat 
kalenderjaar i.p.v. de standaard 10%.
• Vergeet niet om in het opmerkingenveld aan te geven dat het om een inkomen 

in vreemde valuta gaat.



Beoordeling inkomen & onderpand
► 30% regeling
► Brutering van het inkomen
► Maximale verstrekking bij kennismigranten (100%)*

Vreemde valuta
► Vaststelling inkomen: omrekenen naar euro x 90%
► Vreemde valutadocument bij offerte

Ondersteuning
► Engelse voorwaarden & leeswijzer bij offerte
► Mobiel & Internet Nankieren in Engels

Expats

*Ook voor niet-kennismigranten is onder voorwaarden 100% verstrekking mogelijk



Rente

Mogelijkheden

Rentemiddeling

Rentekortingen



Rentemogelijkheden

Mogelijkheden
► Diverse aflosvormen
► Overzichtelijke indeling tariefklassen
► Flexibele mogelijkheden: rentemix, rentebedenktijd en rentemiddeling
► Breed aanbod aan rente(vaste) periodes en -combinaties mogelijk



Rentemiddeling

Voorwaarden
► Afhandelingskosten : € 150
► Niet mogelijk bij banksparen & hybride spaarvormen

Rentevaste periode 5jr 10jr



Hypotheekrentekortingen

Mogelijkheden

► Budget Hypotheek: -0,10%
► Huisbankkorting: -0,20%
► Duurzaamheidskorting label A: -0,15%
► Duurzaamheidskorting label B: -0,10%

► Maximale hypotheekrentekorting : -0,35%



Producten en diensten

Voorbespreken Acceptatiebeleid

24-uurs service Hypotheekvormen

Bankgarantie



Hypotheekvormen

Woning Hypotheek

Overwaarde
Hypotheek

Budget Hypotheek

Hypotheek voor
verhuur

Duurzaam Wonen
Hypotheek



Woning & Budget Hypotheek

Woning Hypotheek Budget Hypotheek

3 maanden (92 dagen) geldig Renteaanbod 3 maanden (92 dagen) geldig

9 maanden mogelijk Verlenging 3 maanden mogelijk

Laagste geldt: offerterente óf rente
op passeerdatum

Rente bij passeren Offerterente

Geen Bereidstellingsprovisie Geen

1% bij niet afnemen Annuleringskosten 1% bij niet afnemen

Tot 6 maanden na verkoop Verhuisregeling Tot 3 maanden na verkoop

Laagste rente geldt: dus rente in 
voorstel óf actuele rente op datum 

nieuwe contract

Renteherzieningsvoorstel Rente is contractrente

Gratis Bankgarantie Gratis

-/- 0,1%



Acceptatiebeleid

Verruiming norm 
consumptieve bestedingen

Huurinkomsten
beleid

Agrarische
bestemming

Restschuld-
financiering

Nieuwbouw Bouwdepot



Verruiming norm consumptieve doelen

Verschillende mogelijkheden

► Maximale financiering tot 100% marktwaarde
► Tot 50% aflossingsvrij toegestaan
► Maximale looptijd leningdeel 30 jaar*

* Belangrijk: vermeld het consumptieve 
bestedingsdoel in de aanvraag
De richtlijnen voor de looptijd en de aflosvorm bij 
een consumptieve besteding lees je terug in de 
Kredietgids.



Huurinkomstenbeleid

Kansen bij huurinkomsten

► Huurinkomsten meenemen als inkomen
► Ook zonder inkomen uit arbeid
► Aantonen huurinkomsten laatste 3 maanden
► Kamerverhuur is niet toegestaan 
► Periode hangt af van overeenkomst

• Bij onbepaalde tijd voor gehele looptijd
• Bij bepaalde tijd voor gehele looptijd als 

huurinkomsten bestendig karakter krijgen

Houd rekening met:
► Exploitatie- en financieringskosten
► Financieringsaflossingen
► Vermogensrendementsheffing (zie berekening)



Exploitatieoverzicht



Berekening huurinkomsten

Bruto huuropbrengst (100%) ………………………………

Exploitatiekosten (15%) ………………………………-/-

Netto huuropbrengsten
(max. 85%)

………………………………

Aflosverplichtingen (min 4%) ………………………………

Rentekosten (min 5%) ………………………………-/-

Huurinkomsten ………………………………

Vermogensrendementsheffing ………………………………-/-

Netto huurinkomsten ………………………………



Agrarische bestemming

Geen gevalideerd taxatierapport nodig: rapport wel 
volgens NWWI lay-out opmaken

► agrarische bestemming 
► minder dan 3 hectare grond
► zonder bedrijfsmatig agrarisch gebruik 
► maximale hypotheek voor deze woonboerderijen 

is 85% marktwaarde



Bouwdepot

Vrijheid om te verbouwen op eigen tempo

► Geschikt voor:
► Nieuwbouw
► Verbouw bestaande woning
► Duurzaam Wonen Hypotheek
► Hypotheek voor verhuur

► Geldigheid is maximaal 36 maanden bij nieuwbouw 
waarvan 30 maanden rentedragend

► Geldigheid is maximaal 24 maanden bij verbouw 
bestaande woning waarvan 18 maanden 
rentedragend

► Declaraties volledig digitaal mogelijk via Mijn 
Hypotheek en Mobiel Bankieren app



Nieuwbouw

Verschillende vormen

► Zelfbouw met één aannemer + 
zelfbouw in Particulier Opdrachtgeverschap (PO)

► Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
► Projectbouw (Niet Particulier Opdrachtgeverschap)
► Bouwkavelfinanciering

► Bij zelfbouw grond al laten passeren als vergunning 
nog niet gereed is

► Afbouwgarantie bij nieuwbouw
► Berekening financieringslast belangrijk onderdeel van 

aanvraagproces



Explain: minder dubbele lasten 
tijdens nieuwbouw

► Met deze Explain-mogelijkheid in ons woonbeleid (S34) kun je de lopende 
hypotheek volledig omzetten naar aflossingsvrij. Zo verlaag je de dubbele 
lasten voor deze klanten en kun je hen financiële rust bieden.

Voorwaarden om deze Explain toe te passen
► Klant heeft een lopende hypotheek bij ABN AMRO.
► De hoogte van deze hypotheek is maximaal 75% 

van de waarde van de woning.
► De looptijd wordt ingekort naar maximaal drie jaar.
► Financiering nieuwbouwwoning ook bij ABN AMRO.
► Beide hypotheken zijn geen NHG-hypotheken.

► Bekijk de Explainer-video op onze site voor uitleg.
► Overhandig het informatieblad aan de klant en bespreek de risico's en 

aandachtspunten in je adviesgesprek.


