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Basisinformatie  

House Funding 
In dit overzicht staat wat u moet weten voordat u de start met het financieren van een 
koopwoning, zoals de kenmerken en voorwaarden van een via House Funding te verkrijgen 
hypothecaire lening. Daarnaast vindt u ook allerlei praktische informatie over de gang van zaken 
tijdens de looptijd van uw lening. Bijvoorbeeld wat u kunt doen als uw persoonlijke situatie wijzigt 
en u uw hypotheek wilt aanpassen. 

Deze basisinformatie is onderdeel van uw fundingsvoorstel. Als u het fundingsvoorstel 
ondertekent, gaat u akkoord met deze basisinformatie, inclusief de Algemene Voorwaarden van 
House Funding. 

De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst op de site van House 
Funding: www.housefunding.nl/algemene-voorwaarden/ 

Een verwijzing naar een persoon geldt als verwijzing naar een natuurlijk persoon, 
personenvennootschap of een rechtspersoon 

Het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing 
naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke 
vorm en vice versa. 

Algemene gegevens: 

Correspondentieadres: House Funding B.V., Valutaboulevard 33, 1060 RX  Amsterdam 

E-mail: info@housefunding.nl  

  

 

 

  

https://www.housefunding.nl/algemene-voorwaarden/


 

 
2 

 

Inhoudsopgave 

  

Basisinformatie 

1. Een hypotheek afsluiten  

1.1 Wat is een hypotheek? 

1.2 Welke zekerheid vraagt House Funding? 

1.3 Zijn er bijkomende verplichtingen? 

1.4 Hoe bepaalt House Funding de maximale hypotheek? 

1.5 Wat is de ingangsdatum van de hypotheek? 

1.6 Wanneer is een ondertekende offerte definitief? 

1.7 Wanneer is een taxatie verplicht?  

1.8 Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? 

1.9 Wat doet het Bureau Krediet Registratie (BKR)? 

1.10 Wat is een bankgarantie? 

1.11 Hoe werkt een bouwdepot? 

2. Hypotheeksoorten 

Lineaire Hypotheek 

Annuïteitenhypotheek 

Aflossingsvrije Hypotheek 

Bankspaarhypotheek 

3. Rente 

Wat is rente? 

Vaste of variabele rente? 

Wat bepaalt de hoogte van de vaste rente? 

Lengte van de rentevaste periode 

Standaardrente of NHG-standaardrente 



 

 
3 

 

Rentedatum 

Schuld-marktwaardeverhouding 

‘Geoffreerde rente = hypotheekrente’ of ‘dagrentesystematiek’  

Wat is Variabele Rente?  

Hoe wordt bij Variabele Rente het rentepercentage bepaald?  

Hoe wordt de Opslag Variabele Rente bepaald? 

Wanneer krijgt u bericht als de Variabele Rente wijzigt? 

Waar staan actuele percentages voor Variabele Rente? 

Wanneer wordt de Variabele Rente vastgesteld? 

Wat is Euribor?  

Wat gebeurt er als Euribor stopt of wijzigt?  

4. Hypotheeklasten betalen  

Hoe werkt de betaling van de hypotheeklasten?  

Op welke dag vinden de afschrijvingen plaats?  

Eerste afschrijving meestal hoger  

Wat gebeurt er als een afschrijving niet lukt? 

Hoe informeren wij u over een afschrijving? 

5 Overbruggingsfinanciering  

Hoe werkt de Overbruggingsfinanciering? 

Wanneer wordt de rente vastgesteld? 

Op welk moment betaalt u rente? 

6. Financiële consequenties 

Wat zijn financieringslasten? 

Wat zijn administratiekosten?  

Wat zijn afhandelingskosten? 

Hoe betaalt u de advies- en afhandelingskosten? 

Vanaf welk moment bent u advies- en afhandelingskosten? 



 

 
4 

 

verschuldigd?  

Welke andere eenmalige kosten zijn er bij aankoop?  

Welke terugkerende kosten heeft een woningbezitter?  

7. Risico’s  

De rente kan stijgen  

Uw inkomsten kunnen veranderen  

U kunt een restschuld overhouden  

De fiscale regels kunnen veranderen  

8. Hypotheek wijzigen of beëindigen  

Als uw persoonlijke situatie wijzigt  

Kunt u tussentijds uw rentepercentage wijzigen?  

Hoe werkt renteverschil afkopen?  

Hoe werkt renteverschil middelen?  

Wilt u eerder aflossen?  

Wanneer betaalt u aflossingskosten?  

Waarom kost eerder aflossen soms geld?  

Hoe worden aflossingskosten berekend?  

Hoe kunt u extra lenen met een hypotheek?  

Wat zijn de gevolgen bij verhuizing?  

Wat zijn de gevolgen bij scheiding?  

Wat gebeurt er bij overlijden?  

9. Belasting 26 

Hoe werkt de aftrek van hypotheekrente?  

Welke kosten mag u nog meer aftrekken?  

Wat is de Bijleenregeling?  

Wat is het Eigenwoningforfait?  

Verandering hypotheekrenteaftrek per 1 januari 2013  



 

 
5 

 

Spaarhypotheek of Bankspaarhypotheek?  

Wat is een partnerverklaring?  

Wanneer ontvangt u uw jaaroverzicht?  

Hoe regelt u de Voorlopige aanslag?  

Hoe werkt de belastingaftrek bij de Overbruggingsfinanciering?  

Ten slotte  

Wilt u meer weten?  

  

  



 

 
6 

 

1 Een hypothecaire lening 

U heeft een voorstel aangevraagd voor een hypothecaire lening via House Funding. In dit 
hoofdstuk leest u bijvoorbeeld wat een hypothecaire lening is, wat het verschil is met een 
hypotheek en welke verplichtingen u heeft. 

1.1.Wat is een hypotheek? 
Een hypotheek is een geldlening met als onderpand een onroerende zaak: meestal een huis. 
Vaak wordt de term ‘hypotheek’ gebruikt voor de geldlening zelf. Uitgangspunt is dat u uw 
hypotheek gebruikt voor de financiering van de eigen woning (aankoop, herfinanciering of 
verbouwing). Onder bepaalde voorwaarden zijn andere doelen voor de hypotheek ook mogelijk. 

1.2 Wat is een hypothecaire lening? 
Het verschil met een hypotheek is dat een hypothecaire lening ook een lening is maar dan op 
afbetaling. Zolang u voldoet aan de betaling van de maandelijkse termijn heeft u het recht om van 
de woning gebruik te maken. Na de betaling van de laatste termijn bent u de volledige eigenaar 
en is de woning hypotheekvrij. Wordt een afgesproken termijn niet voldaan, dan kan de woning, 
zonder tussenkomst van een rechter, worden teruggevorderd. 

1.3 Welke zekerheid vraagt House Funding? 
Als u een hypotheciare lening via ons afsluit, is uw huis het onderpand voor de lening. Uw huis 
geeft de financiers van de woning zekerheid. Als u uw hypotheeklasten niet meer betaalt, gaan 
we in overleg met de koper en de funders zoeken naar het oplossen van het betlaingsprobleem. 
In het uiterste geval als er geen betalingsregeling mogelijk is, wordt de woning verkocht en 
verliest de koper het woonrecht. De verkoopopbrengst wordt verdeeld onder de eigenaren naar 
rato van hun eigendomsaandeel. De woning moet in Nederland staan. Wij verstrekken alleen 
hypotheken in euro’s. De looptijd van een hypotheek is meestal 30 jaar. De koper heeft de 
mogelijkheid om de looptijd te verkleinen met vervroegde aflossingen. 

Voor House Funding is de belangrijkste zekerheid het vertrouwen van familie, vrienden, 
werkgever, collega’s (het Sociaal Netwerk). Zij zijn de financiers en helpen de aspirant-koper om 
de woning te kunnen financieren. Voor externe investeerders kunnen aanvullende zekerheden 
worden gevraagd zoals gevenens over het inkomen, de uitgaven, de bezittingen en de schulden. 
Het wederzijdse vertrouwen is het meest bepalend voor een geslaagde funding. 

1.4 Zijn er bijkomende verplichtingen? 
Als u de hypothecaire lening eenmaal is afgesloten, betaalt u de maandelijks verschuldigde 
bedragen, zoals rente en aflossing. Voor de termijnbetaling is een afschrijving nodig van een 
rekening bij een in Nederland gevestigde bank. Verder moet u het onderpand goed onderhouden 
en verzekeren. De door u aan te kopen woning is bedoeld om zelf in te wonen. 

1.5 Hoe bepaalt House Funding de maximale hypotheek? 
House Funding bepaalt hoe hoog de hypothecaire lening mag zijn. De lening is nooit hoger dan 
100% van de aankoopprijs. Bij twijfel is een taxatie nodig van een beëdigd taxateur. De kosten 
koper (k.k) en de waarborgsom van 3 termijnen dient de koper zelf te voldoen en kunnen niet 
worden meegefinacierd. 

1.6 Uw inkomen 
Niet alleen de waarde van het onderpand is van belang. Ook uw inkomenssituatie is belangrijk bij 
het vaststellen van uw maximale hypotheek. De hoogte van de maximale hypotheek wordt mede 
bepaald op basis van het percentage van het inkomen dat mag worden besteed aan woonlasten 
financieringslastpercentage). House Funding zoekt,  waar praktisch mogelijk, aansluiting bij 
hetgeen wat gebruikelijk is binnen de woningmarkt. Doordat bij House Funding er sprake is van 
het delen van riscio bij meerdere (in principe 360) funders kan hier flexibeler mee worden 
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omgegaan, voorzover de funders dit ook ondesteunen. Dit geld met name bij de financiering van 
starters, zelfstandigen en degenen met een vrij beroep. 

1.7 Uw financiële verplichtingen 
Bij het vaststellen van de maximale hoogte van de hypotheek wordt ook rekening gehouden met 
verplichtingen die u heeft      naast uw hypotheek. Bijvoorbeeld (consumptieve) 
leningen, alimentatieverplichting, erfpachtcanon die u moet betalen. 

1.8 Wat is de ingangsdatum van de hypotheek? 
Als u bij de notaris de hypotheekakte ondertekent, heet dat ook wel ‘passeren’. De datum waarop 
dit gebeurt is de passeerdatum. De passeerdatum is de formele ingangsdatum van uw 
hypotheek. House Funding verstrekt u op dat moment daadwerkelijk de lening. Soms hoeft u niet 
langs de notaris. Dan stelt House Funding een zogenaamde onderhandse overeenkomst van 
geldlening op. In dat geval is de passeerdatum de datum waarop deze overeenkomst van 
geldlening is getekend. 

1.9 Wanneer is een ondertekende fundingsofferte definitief? 
Nadat u de offerte heeft getekend, kunt u nog afzien van de hypotheek. Maar heeft u eenmaal de 
hypotheekakte ondertekend – meestal bij de notaris -, dan heeft u geen recht 
om de overeenkomst zonder opgave van reden of zonder bijkomende kosten te ontbinden. Het 
wettelijke recht om binnen 14 dagen zonder opgave van reden overeenkomsten 
te ontbinden, geldt namelijk niet voor hypotheken. 
Let op: 
Mogelijk bent u annuleringskosten verschuldigd als u de  offerte na ondertekening alsnog 
annuleert. 

1.9 Wanneer is een taxatie verplicht? 
De waarde van het onderpand is mede bepalend voor de maximale hypotheek. Hierbij gaan we 
uit van de marktwaarde. Er zijn wettelijke regels hoe de marktwaarde bij een 
hypotheekaanvraag moet worden vastgesteld. Deze regels betekenen onder andere dat bij de 
aankoop van een bestaande woning een taxatie altijd verplicht is. Bij de aankoop van een 
nieuwbouwwoning kan meestal de koop/aanneemsom worden gebruikt. Voor herfinanciering of 
verbouwing kan soms de WOZ-beschikking gebruikt worden. De taxatiekosten zijn voor uw 
rekening. Uw hypotheekadviseur weet of in uw situatie een taxatie nodig is en welke eisen House 
Funding aan het rapport stelt. 

1.10 Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? 
Misschien heeft u een offerte aangevraagd voor een hypotheek met Nationale Hypotheek 
Garantie (NHG). Dit iseen overheidsregeling om het eigenwoningbezit te 
bevorderen. Niet iedere hypotheek kan worden afgesloten met NHG. De NHG is niet mogelijk bij 
een overbruggingsfinanciering en is bestemd voor hypotheken tot een maximumbedrag. 

De NHG biedt banken meer zekerheid dat een hypotheek wordt afgelost. U betaalt bij afsluiten 
(eenmalig) kosten voor NHG (de zogenaamde ‘borgtochtprovisie’). Bij een hypotheek met NHG 
gelden aparte (NHG) voorwaarden. Zo kan een overlijdensrisicoverzekering verplicht zijn. Kijk 
voor meer informatie en actuele kosten op www.nhg.nl 

1.11 Wat doet het Bureau Krediet Registratie (BKR)? 
Het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel registreert particuliere leningen en 
betalingsachterstanden. House Funding is verplicht aangesloten bij het BKR. Als u een 
hypotheek afsluit, toetsen wij of u andere leningen heeft en of u betalingsachterstanden heeft 
(gehad). Als u een betalingsachterstand op uw hypotheek krijgt, dan zijn wij verplicht om dit bij 
het BKR te melden. Bij een achterstandscodering bij het BKR komt u mogelijk niet in aanmerking 
voor een nieuwe lening of voor een hypotheek. Kijk voor informatie over het BKR op www.bkr.nl. 

http://www.nhg.nl/
http://www.bkr.nl/
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Wat is een bankgarantie? 
Om ervoor te zorgen dat u uw verplichtingen uit het koopcontract nakomt, kan de verkoper u 
vragen een waarborgsom te betalen. De waarborgsom (meestal 10% van de koopsom) moet 
worden gestort bij de notaris en wordt bij de overdracht verrekend met de koopsom. In plaats van 
de waarborgsom, kan House Funding garant staan voor het bedrag ter grootte van de 
waarborgsom. Dit heet een bankgarantie. Een bankgarantie geeft de verkoper evenveel 
zekerheid als een waarborgsom. 

Een bankgarantie is alleen mogelijk als: 
• De noodzaak van de bankgarantie blijkt uit de koopakte 
• Het garantiebedrag niet hoger is dan 10% van de koopsom 
Een bankgarantie kost 1% van het garantiebedrag. 
Let op: 
Ziet u van de koop af en kunt u geen beroep meer doen op ontbindende voorwaarden in het 
koopcontract? U loopt dan het risico dat u de waarborgsom kwijtraakt of 
het bedrag van de bankgarantie aan ons moet betalen. 

Hoe werkt een bouwdepot? 
Wordt uw huis nog gebouwd of wilt u een verbouwing financieren? Wij zetten dan het deel van 
het hypotheekbedrag dat nog niet nodig is voor de (ver)bouw van uw huis ineen depot. Dat heet 
een bouwdepot. Heeft u een bouwdepot, dan staat het depotbedrag in uw offerte. Uit uw 
bouwdepot worden de rekeningen die u krijgt betaald. Het bedrag in bouwdepot is bestemd voor 
de financiering vande (ver)bouw van het onderpand. U kunt dus niet vrij over het bedrag in het 
bouwdepot beschikken. Voor het opnemen van geld uit het bouwdepot gelden richtlijnen. Bouwt 
of verbouwt u helemaal of deels zelf, dan controleert een door ons aangewezen taxateur de 
stand van de bouw. Daarna kunt u eventueel geld uit uw depot opnemen. De taxatiekosten zijn 
voor uw rekening en worden van het overblijvende depotbedrag afgehaald. Als hiervoor 
onvoldoende geld in uw depot zit, dan moet u dat op een andere manier betalen. 
Verder geldt: 
• Het bouwdepot wordt overeengekomen in een akte van depot. 
• De maximale looptijd is twee jaar vanaf de passeerdatum. 
• Over het bedrag dat u nog niet uit het bouwdepot heeft opgenomen, hoeft u geen rente te 
betalen. 
• U ontvangt elk jaar een overzicht van de stand van zaken van uw depot. Ook krijgt u bericht van 
elke mutatie in uw depot. 
• Het depotbedrag moet voldoende zijn om de totale kosten van de (ver)bouw van uw huis te 
kunnen betalen. Als bij aanvang al duidelijk is dat dit niet het geval is, moet u de eerste 
rekeningen ter grootte van het verschil zelf betalen. 
• Heeft u meerdere leningdelen met een bouwdepot en bijvoorbeeld ook een 
Overbruggingsfinanciering, dan geldt voor uitbetalingen onderstaande volgorde: 
1. Uitbetaling uit bouwdepot van de Overbruggingsfinanciering 
2. Uitbetaling uit bouwdepot van leningdeel met laagste rente 
3. Uitbetaling uit bouwdepot van leningdeel met hoogste rente 
• Na de voltooiing of verbouwing van uw huis kan een bedrag in het depot overblijven. Dit 
resterende bedrag wordt altijd afgelost op uw hypotheek. Deze aflossing kan fiscale 
consequenties hebben. Is de aflossing hoger dan € 2.500? Dan wordt de marktwaarde van uw 
woning, die wij hebben vastgesteld bij het afsluiten van de hypotheek, met dit bedrag verlaagd. 
Als u het niet eens bent met deze aanpassing, kunt u aantonen dat de marktwaarde hoger is. U 
kunt dit doen met een recent taxatierapport (waardepeildatum niet ouder dan 6 maanden) of met 
de meest recente WOZ-beschikking. Vraag uw hypotheekadviseur of tussenpersoon wat de extra 
aflossing voor u betekent. 
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Hypotheeksoorten 

  
Annuïteitenhypotheek 
Bij de Annuïteitenhypotheek betaalt u iedere maand een bedrag dat bestaat uit rente en 
aflossing. Dit bedrag noemen we de maandannuïteit. De maandannuïteit wordt berekend aan de 
hand van het rentepercentage en de looptijd van de lening. Zolang het rentepercentage niet 
verandert, is dit een vast bedrag. Als de rente wijzigt, berekenen wij een nieuw maandbedrag. In 
het begin bestaat de maandannuïteit uit veel rente en weinig aflossing, maar dit verandert tijdens 
de looptijd. Omdat u elke maand een bedrag aflost, betaalt u elke maand minder rente. Naarmate 
de tijd verstrijkt, wordt binnen de maandannuïteit het bedrag dat u aflost steeds groter en het 
rentebedrag steeds kleiner. Dit betekent dat uw eventuele fiscale renteaftrek ook lager wordt. Aan 
het eind van de looptijd is de Annuïteitenhypotheek helemaal afgelost. 

Lineaire Hypotheek 
Bij de Lineaire Hypotheek betaalt u iedere maand een bedrag dat bestaat uit rente en aflossing. 
De maandelijkse aflossing is een vast bedrag. Bij een looptijd van 30 jaar (360 maanden) lost u 
elke maand dus 1/360e deel van uw hypotheekschuld af. Op deze manier daalt uw hypotheek 
elke maand met hetzelfde bedrag (=lineair). Behalve aflossing betaalt u ook maandelijks rente, 
over het bedrag dat u nog niet heeft afgelost. Omdat uw hypotheek elke maand daalt, betaalt u 
binnen een rentevaste periode steeds minder rente. Uw maandtermijn wordt hierdoor ook lager, 
dit is de optelsom van het (vaste) aflossingsbedrag en het (dalende) rentebedrag. Ook uw 
eventuele fiscale rente-aftrek wordt lager. Na afloop van uw rentevaste periode wordt het 
rentepercentage opnieuw vastgesteld. Als het rentepercentage stijgt wordt de totale 
maandtermijn hoger. Aan het eind van de looptijd is de Lineaire Hypotheek helemaal afgelost. 

  

Rente 

Wat is rente? 
Rente is de vergoeding die u via House Funding aan de funders betaalt voor uw lening. 

Wat bepaalt de hoogte van de vaste rente? 
Bij een hypotheek met rentevaste periode wordt de hoogte van de rente bepaald door een aantal 
kenmerken. Voor uw eerste rentevaste periode vindt u deze terug in uw offerte. In dit hoofdstuk 
worden deze kenmerken verder toegelicht: 
1. Lengte van de rentevaste periode 
2. Standaardrente of NHG-standaardrente 
3. Rentedatum 
4. Schuld-marktwaardeverhouding’ 

Daarnaast kunnen voor uw hypotheek nog speciale rentekortingen of -opslagen gelden. Deze 
staan dan in uw offerte. 

1. Lengte van de rentevaste periode 
Als u kiest voor een rentevaste periode, staat de rente voor een bepaalde periode vast. 
Standaard hanteert House Funding een periode van 30 jaar/ 360 maanden. 

Wanneer gaat een rentevaste periode in? 
Als de hypotheek passeert op de eerste kalenderdag van een maand, gaat de rentevaste periode 
meteen in. Passeert de hypotheek later, dan gaat de rentevaste periode later in: op de eerste 
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kalenderdag van de maand die volgt op de passeerdatum. U betaalt ook rente vanaf de 
passeerdatum tot het moment dat de rentevaste periode ingaat. Meer over het betalen van de 
rente vindt u in het hoofdstuk ‘Hypotheeklasten betalen’. 

Voorbeeld 1 
Gekozen rentevaste periode 10 jaar 
Passeerdatum hypotheek: 1 september 2014 
Ingangsdatum rentevaste periode: 1 september 2014 
Renteherziening op: 1 september 2024 
Vanaf 1 september 2014 gaat u rente betalen. 

Voorbeeld 2 
Gekozen rentevaste periode 10 jaar 
Passeerdatum hypotheek: 2 september 2014 
Ingangsdatum rentevaste periode: 1 oktober 2014 
Renteherziening op: 1 oktober 2024 
Vanaf 2 september 2014 gaat u rente betalen. 

Wat gebeurt er aan het einde van de rentevaste periode? 
Bij hypothecaire leningen met een leenduur van minder dan 30 jaar, ontvangt u drie maanden 
voor het einde van de rentevaste periode van een leningdeel van uw hypotheek een nieuw 
aanbod met een voorstel voor een nieuwe rentevaste periode. Dit aanbod is gebaseerd op het 
beleid van House Funding, de rentetarieven en opslagen die op dat moment gelden. U, en de 
funders, kunnen dan vervolgens met het rente-aanbod akkoord gaan. Bij geen akkoord beslist de 
CvE. 

2. Standaardrente of NHG-standaardrente 
Elke rentevaste periode heeft een standaardrente. Heeft u gekozen voor een hypotheek met 
Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan geldt niet de standaardrente maar de 
aparte NHG-standaardrente. Bovenop deze standaardrentes gelden mogelijk opslagen of 
kortingen. 

3. Rentedatum 
De rentedatum is de datum waarop de standaardrente en de eventuele kortingen of opslagen 
voor een leningdeel van uw hypotheek zijn bepaald. Meestal is de rentedatum de datum waarop 
uw adviseur voor u de offerte aanvraagt. De rentedatum geldt gedurende een rentevaste periode. 
Wijzigingen in ons prijsbeleid die na die datum ingaan, 
hebben geen gevolgen voor uw rente. 

4. Schuld-marktwaardeverhouding 
Uw hypotheek heeft een schuld-marktwaardeverhouding. Dit is een percentage dat weergeeft 
hoe hoog uw hypotheek is ten opzichte van de marktwaarde van uw woning. Deze verhouding 
geeft aan hoe groot voor u en voor House Funding het risico is dat uw huis bij verkoop niet 
voldoende opbrengt om de hypotheekschuld af te lossen. Hoe hoger de schuld-
marktwaardeverhouding, hoe groter dit risico. Bij elke schuld-marktwaardeverhouding hoort 
daarom een bepaalde schuld-marktwaardeopslag of schuld-marktwaardekorting. Deze wordt 
opgeteld bij, of in mindering gebracht op de standaardrente. 

Schuld-marktwaardeverhouding berekenen 
U berekent de schuld-marktwaardeverhouding als volgt: 
Totale actuele hypotheekschuld  x 100% 
Marktwaarde onderpand 

Hypotheeklasten betalen 
U betaalt uw hypotheeklasten per maand. Wij schrijven de bedragen automatisch af van de door 
u opgegeven Betaalrekening. 
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Hoe werkt de betaling van de hypotheeklasten? 
Via het machtigingsformulier machtigt u ons om alle verschuldigde bedragen voor uw hypotheek 
(zoals de rente, aflossing en/of inleg voor een Bankspaarrekening) elke maand van uw 
betaalrekening af te schrijven. Ook alle andere bedragen die wij u tijdens de looptijd in verband 
met uw hypotheek in rekening kunnen brengen (zoals boete wegens te late betaling of 
(administratie)kosten), schrijven wij af op basis van deze doorlopende machtiging van uw 
betaalrekening. Voor fundingskosten, administratiekosten of annuleringskosten, moet u 
een  eenmalige machtiging ondertekenen of de kosten worden verrekend met eventuele 
tegoeden. 
Volgens Europese regelgeving hebben alle machtigingen voor automatische afschrijving een 
uniek nummer. Dit nummer ziet u terug op het machtigingsformulier en 
voortaan ook in de omschrijving van elke afschrijving. 
Op welke dag vinden de afschrijvingen plaats? 
De afschrijving van de hypotheeklasten vindt de eerste keer plaats op de eerste werkdag van de 
maand. De daaropvolgende afschrijvingen zijn op de laatste werkdag van 
de maand voorafgaand. Op ing.nl/incassokalenderhypotheken vindt u een overzicht van de 
komende afschrijvingsdata waarop uw hypotheekbedrag(en) worden afgeschreven. 

Eerste afschrijving meestal hoger 
De eerste afschrijving uw hypotheekbedrag is meestal hoger dan de daaropvolgende maanden. 
U betaalt dan namelijk eenmalig rente over een periode die langer is dan een maand. 

Wilt u zorgen voor voldoende saldo op uw Betaalrekening? 
Voorbeeld: 
• Passeerdatum 1 augustus, eerste afschrijving op 4 september (u betaalt rente over de maand 
augustus). 
• Passeerdatum 4 augustus, eerste afschrijving op 4 oktober (u betaalt rente van 4 augustus tot 
en met de maand september). 

Wat gebeurt er als een afschrijving niet lukt? 
Kunnen wij de hypotheeklasten niet op de afgesproken datum van uw betaalrekening afschrijven, 
bijvoorbeeld door onvoldoende saldo op uw rekening? Dan proberen wij op een later moment in 
de maand het door u verschuldigde bedrag alsnog van uw rekening af te schrijven. 

Hoe informeren wij u over een afschrijving? 
Er vinden voor uw hypotheek verschillende afschrijvingen plaats. Hieronder leest u hoe wij u daar 
van tevoren over informeren. 
• Voor leningdelen met een rentevaste periode ontvangt u aan het begin van elke rentevaste 
periode eenmaal een brief over het vaste bedrag wat u per maand gaat betalen. 
• Omdat de maandelijkse hypotheekbedragen voor een Lineaire Hypotheek per maand 
verschillen, ontvangt u voor deze hypotheek jaarlijks een overzicht met de verschuldigde 
hypotheekbedragen. 
• Proberen wij een bedrag opnieuw van uw rekening af te schrijven, omdat dit eerder niet is 
gelukt? Dan informeren wij u daar niet over. 

Financiële consequenties 

Als u een eigen huis koopt, krijgt u niet alleen te maken met de financieringslasten. U moet ook 
rekening houden met andere kosten. Zowel bij het afsluiten als tijdens de looptijd van uw 
hypotheek. 
Wat zijn financieringslasten? 
Financieringslasten zijn de kosten die de hypotheek met zich meebrengt. Er zijn eenmalige 
kosten, zoals advies- en afhandelingskosten, taxatiekosten, eventueel borgtochtprovisie NHG, 
kosten voor de hypotheekakte en eventuele verlengingskosten voor de offerte. En er zijn de 
maandelijkse terugkerende hypotheeklasten. Voor de betaling van deze hypotheeklasten heeft u 
een Nederlandse Betaalrekening nodig. 
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Wat zijn advieskosten? 
Voordat de hypotheekadviseur een offerte voor u aanvraagt, brengt hij uw persoonlijke situatie in 
kaart. Hij doet samen met u een volledige inventarisatie van uw huidige financiële situatie en uw 
persoonlijke wensen en doelstellingen. Voor zover mogelijk en relevant wordt ook uw 
toekomstige situatie hierin meegenomen. Op basis van deze inventarisatie stelt uw adviseur een 
Hypotheek Advies op waarin hij uitlegt waarom de geadviseerde hypotheek het beste bij u past. 
Voor deze werkzaamheden brengen wij of uw tussenpersoon advieskosten in rekening. 
Wat zijn afhandelingskosten? 
Afhandelingskosten zijn de kosten gericht op het afsluiten of omzetten van de hypotheek, anders 
dan de kosten voor het advies. Bijvoorbeeld het verzorgen van de funding, het ondersteunen bij 
het aanleveren van de benodigde stukken en het bespreken van de offerte 
Hoe betaalt u de advies- en afhandelingskosten? 
U kunt de advies- en afhandelingskosten uit eigen middelen betalen of eventueel meefinancieren 
in uw hypotheek. 
Advies- en afhandelingskosten uit eigen middelen betalen 
Kiest u ervoor om de advies- en afhandelingskosten uit eigen middelen te betalen, dan schrijven 
wij, zoals afgesproken in de offerte, na ontvangst van uw eenmalige 
machtiging de advies- en afhandelingskosten tegelijkertijd met het eerste maandelijkse 
hypotheekbedrag van uw Betaalrekening af. Heeft u uw hypotheek afgesloten via een 
tussenpersoon, dan stuurt hij u een rekening. U maakt dan zelf de advies- en afhandelingskosten 
naar uw tussenpersoon over. 
Advies- en afhandelingskosten meefinancieren in uw hypotheek 
Kiest u ervoor om de advies- en afhandelingskosten mee te financieren in uw hypotheek, dan 
wordt het bedrag aan advies- en afhandelingskosten opgeteld bij uw hypotheekbedrag. Uw 
hypotheekbedrag en maandlasten worden daardoor hoger. Heeft u uw hypotheek afgesloten via 
een tussenpersoon, dan stuurt hij u een rekening. Wij zorgen ervoor dat de advies- en 
afhandelingskosten in uw opdracht via de notaris naar de tussenpersoon worden overgemaakt. Is 
er geen notaris bij de transactie betrokken, dan maken wij het bedrag aan advies- en 
afhandelingskosten naar u over, zodat u de tussenpersoon zelf kunt betalen.  In dat geval houden 
wij de advies- en afhandelingskosten in op het hypotheekbedrag dat wij naar de notaris 
overmaken. 

Vanaf welk moment bent u advies- en afhandelingskosten verschuldigd? 
Heeft u een gratis oriënterend gesprek gehad en wilt u daarna een Persoonlijk Fundingsvoorstel 
aanvragen? Dan ontvangt u eerst een offerte van ons. In deze overeenkomst leggen wij de 
afspraken vast over het advies en de advieskosten die u daarvoor moet betalen. Besluit u offerte 
te accepteren dan bent u afhandelingskosten verschuldigd op het moment dat uw hypotheek 
gepasseerd is. 

Wilt u uw hypotheek in de toekomst wijzigen? Dan moet u in bepaalde gevallen ook 
administratiekosten betalen. Meer informatie over de wijzigingen waarvoor wij administratiekosten 
rekenen vindt u op de website. 

Welke andere eenmalige kosten zijn er bij aankoop? 
Los van de kosten die samenhangen met de financiering (zoals advies- en afhandelingskosten), 
komen er bij de aankoop van een huis nog andere (eenmalige) kosten voor. 
Bijvoorbeeld notaris- en kadasterkosten voor de transportakte (ook wel: akte van levering) en 
overdrachtsbelasting (bij bestaande huizen). Bij bestaande huizen komen deze 
eenmalige kosten meestal voor rekening van de koper. Dit wordt achter de vraagprijs aangeduid 
met k.k. (= kosten koper). Bij nieuwbouwhuizen komen deze kosten meestal voor rekening van 
de verkoper. Dit wordt achter de vraagprijs aangeduid met v.o.n. (= vrij op naam). 

Welke terugkerende kosten heeft een woningbezitter? 
Opstalverzekering 
Het afsluiten van een opstalverzekering is verplicht. Deze verzekering vergoedt schade aan het 
onderpand door brand, blikseminslag, storm enzovoort. De opstalverzekering moet de 
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herbouwwaarde van uw huis verzekeren. Dit bedrag is gelijk aan de kosten om het huis te 
herbouwen. Een verzekeringsexpert moet de herbouwwaarde vaststellen. 

Onroerende zaakbelasting (OZB) 
Als huiseigenaar betaalt u elk jaar onroerende zaakbelasting (OZB). De gemeente bepaalt 
hiervoor de waarde van uw huis volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De WOZ-
waarde is de basis van gemeentelijke heffingen en uw belastingen. Het tarief van de OZB 
verschilt per gemeente. In het algemeen geldt: hoe hoger de WOZ-waarde van uw huis, hoe 
meer OZB u moet betalen. 

Erfpachtcanon 
Uw huis staat meestal op ‘eigen grond’. De grond is dan uw eigendom. Maar als uw huis niet op 
eigen grond staat, is de grond in erfpacht uitgegeven. U betaalt dan periodiek een geldbedrag 
aan de eigenaar van de grond (meestal de gemeente). Dat bedrag heet erfpachtcanon. De 
erfpachtcanon kan ook voor een langere periode afgekocht zijn. 

Onderhoudskosten 
Als eigenhuisbezitter betaalt u alle onderhoudskosten zelf. Sommige huizen vragen weinig 
onderhoud, andere huizen juist meer. 

Servicekosten 
Bij appartementen worden er door de vereniging van eigenaren kosten gemaakt voor het 
onderhoud van het appartementsgebouw, de opstalverzekering, het schoonhouden van 
gemeenschappelijke ruimten en dergelijke. Deze worden in de vorm van servicekosten aan de 
bewoners doorberekend. 

Risico’s 
Uw hypotheek is gebaseerd op uw huidige financiële en persoonlijke omstandigheden. Toch 
kunnen er veranderingen optreden die invloed hebben op uw  hypotheek, of op uw maandelijkse 
lasten. De rente kan stijgen. Over het hypotheekbedrag betaalt u rente. Bij het afsluiten van uw 
hypotheek bepaalt u zelf de hoogte van de rente. Tijdens de looptijd wordt de rente op 
afgesproken momenten opnieuw vastgesteld. De rente wijzigt dan meestal: die kan stijgen of 
dalen. Een hogere rente zorgt voor hogere  maandlasten. Kiest u voor een korte rentevaste 
periode, dan is de rente meestal laag. De kans op een rentestijging is dan wel groter. Bij een 
lange rentevaste periode kan de rente die u dan betaalt hoger zijn. U heeft dan langer zekerheid 
over het bedrag dat u maandelijks moet betalen. Uw inkomsten kunnen veranderen Het is 
mogelijk dat uw inkomsten minder worden dan ze nu zijn. Als u bijvoorbeeld werkloos of 
arbeidsongeschikt wordt, of als u met pensioen gaat of als uw partner komt te overlijden. 
Hierdoor kan het moeilijker worden om uw maandelijkse hypotheekbedrag te betalen. Ook bij 
gezinsuitbreiding, scheiding of verandering van baan kunnen uw inkomsten veranderen. 

Als u een hypotheek afsluit, is het daarom goed om stil te staan bij deze mogelijke 
veranderingen. U kunt een verzekering afsluiten om de gevolgen van veranderende inkomsten te 
beperken, bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een woonlastenverzekering 
ofeen overlijdensrisicoverzekering op uw leven en/of op dat van uw partner. Meer over de 
gevolgen voor uw hypotheek bij scheiding of overlijden kunt u lezen in het hoofdstuk ‘Hypotheek 
wijzigen of beëindigen’. U kunt een restschuld  overhouden. Het kan zijn dat uw huis minder 
waard wordt. Als u er op rekent dat u met de verkoopopbrengst van uw huis (een deel van) uw 
hypotheek kunt aflossen, kunt u een restschuld overhouden. Hoe hoger uw hypotheek en hoe 
groter het aflossingsvrije deel binnen uw hypotheek, hoe groter het risico. 

Om dit risico te beperken, kunt u een hypotheek afsluiten die lager is dan de marktwaarde van uw 
huis door eigen geld in te brengen. Daarnaast is per 1 augustus 2011 in de 
Gedragscode Hypothecaire Financieringen de hoofdregel opgenomen, dat u tot maximaal 50% 
van de marktwaarde aflossingsvrij mag lenen. Ook kunt u ervoor kiezen om het aflossingsvrije 
bedrag alvast op een andere manier op te bouwen. Bijvoorbeeld door te sparen of te beleggen. 
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Houdt u er wel rekening mee dat ook dit bedrag aan het einde van de looptijd onvoldoende kan 
zijn gestegen om uw hypotheek mee af te lossen. Bovendien kan bij beleggen tijdens de looptijd 
het al opgebouwde kapitaal zelfs weer kleiner worden. 

Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie 

(NHG)? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor kwijtschelding van 
de schuld die overblijft na gedwongen verkoop van het huis. U kunt deze voorwaarden vinden op 
www.nhg.nl. De fiscale regels kunnen veranderen Bij het afsluiten van een hypotheek gaat u uit 
van de fiscale regels die op dat moment gelden. Maar de fiscale regelgeving verandert 
regelmatig. Houdt u er daarom rekening mee dat deze fiscale regels in de toekomst kunnen 
veranderen. Daardoor kunnen uw netto maandlasten stijgen. 

Hypotheek wijzigen of beëindigen 
U sluit uw hypotheek onder bepaalde voorwaarden af, maar er kunnen redenen zijn dat u tijdens 
de looptijd toch graag iets wilt wijzigen. Bijvoorbeeld omdat u gaat verbouwen, of omdat de rente 
flink is gedaald. Of omdat u gaat verhuizen. Als uw persoonlijke situatie wijzigt Wij adviseren u 
een hypotheek op basis van uw persoonlijke situatie. Als uw leven verandert, kan dit invloed 
hebben op uw financiën en dus ook op uw hypotheek. Denk hierbij aan een verandering in uw 
inkomen of in uw (gezins)situatie. Het is dan verstandig om contact met ons op te nemen. Samen 
met u kunnen wij dan bekijken wat dit betekent voor uw hypotheek. 

Kunt u tussentijds uw rentepercentage wijzigen? 
U kunt overstappen naar een nieuwe rentevaste periode, voor zover de funders hiermee akkoord 
gaan. De basis is echter een tot 30 jarige hypothecaire lening. De rente staat vast.  Wilt u een 
volledig nieuwe rentevaste periode, dan is er meestal sprake van een verschil tussen de rente die 
u betaalt en de actuele rentetarieven voor vergelijkbare hypotheken. Als de actuele rente 
(vergelijkingsrente) lager is, hebben de funders renteverlies. Dit renteverlies brengen wij bij u in 
rekening. 
Dit kan op twee manieren: 
• Het renteverschil afkopen, of 
• Het renteverschil middelen (‘uitsmeren’) 
Daarnaast moet u rekening houden met bijkomende kosten, zoals administratiekosten en 
eventuele advieskosten. 

Hoe werkt renteverschil afkopen? 
Als u kiest voor afkopen, dan betaalt u een vergoeding voor het renteverlies dat House Funding 
mogelijk heeft. Deze vergoeding is gelijk aan de aflossingskosten die u zou moeten betalen bij 
volledige aflossing van het betreffende leningdeel. De aflossingskosten worden berekend aan de 
hand van de zogenaamde ‘contante waarde clausule’. Hoe dit werkt, leest u bij ‘Hoe worden 
aflossingskosten berekend’. Is er op basis van de contante waarde clausule geen renteverschil? 
Dan betaalt u alleen administratiekosten. Heeft u de afkoopkosten betaald, dan kunt u direct 
overstappen naar de rentevaste periode van uw keuze. U gaat de dagrente betalen die dan geldt 
voor die rentevaste periode. 
Hoe werkt renteverschil middelen? 
Als u het renteverschil niet wilt afkopen, dan kunt u soms ook voor rentemiddeling kiezen. Om zo 
het verschil tussen uw huidige rentepercentage (contractrente bestaande hypotheek) en het 
actuele rentepercentage (vergelijkingsrente) aan House Funding te vergoeden. Zo spreidt u het 
renteverschil over de nieuwe rentevaste periode. Uw nieuwe rentetarief is dan een combinatie 
van ons rentetarief van dat moment en een middeling van uw oude contractrente. Momenteel is 
rentemiddeling bij House Funding mogelijk in de  olgende situaties: 
• U wilt een nieuwe rentevaste periode, maar uw huidige rentevaste periode is nog niet 
afgelopen. 
• U gaat verhuizen en u wilt uw huidige rentecondities meenemen in de (eventueel hogere) 
hypotheek voor uw nieuwe woning. 
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Let op: 
Rentemiddeling is geen onderdeel van uw hypotheek. Deze voorbeelden illustreren wat op dit 
moment mogelijk is. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Wilt u in de toekomst uw 
rentepercentage tussentijds wijzigen? Informeert u dan eerst bij ons naar de actuele 
mogelijkheden en voorwaarden. 
Rekenvoorbeeld 
Renteverschil middelen bij nieuwe rentevaste periode U wilt een nieuwe rentevaste periode van 
10 jaar. Uw huidige hypotheek (zonder NHG) Restant hoofdsom op het moment van 
rentemiddeling: € 200.000 
Contractrente bestaande hypotheek: 6,5% (gebaseerd op 100% schuld-marktwaardeverhouding) 
Resterende rentevaste periode: 6 jaar en 2 maanden = 74 maanden 
Actuele tarieven voor soortgelijke hypotheken met een schuld-marktwaardeverhouding van 100% 
(dit is de schuldmarktwaardeverhouding waarop uw huidige rentepercentage (contractrente 
bestaande hypotheek) is gebaseerd): 
5-jaarstarief: 4,5% (eerstvolgende kortere rentevaste periode) 
7-jaarstarief: 4,9% (eerstvolgende langere rentevaste periode) 
10-jaarstarief: 5,2% 

Wilt u eerder aflossen? 
Geheel aflossen 
Er zijn verschillende redenen om uw hypotheek geheel af te lossen voor het einde van de 
looptijd. Bijvoorbeeld omdat u uw huis verkoopt of omdat u uw hypotheek wilt oversluiten. U moet 
dan misschien aflossingskosten betalen. De aflossingskosten bestaan uit de contante waarde + 
de opgebouwde cumulatieve rente van de externe eigendomsaandelen. 

Extra aflossen 
Eén van de redenen om een extra aflossing op uw hypotheek te doen, is dat uw maandlasten 
lager worden. De aflossing dient minimaal de aflossingskosten van 1 eigendomsaandeel te zijn. 
Naar keuze wordt de hypotheekduur verkleint dan wel worden de maandlasten aangepast. 

Wanneer betaalt u aflossingskosten? 
Per kalenderjaar kunt u altijd tot 10% van de oorspronkelijke hoofdsom aflossen zonder 
aflossingskosten.  U betaalt geen aflossingskosten als u aflost op het moment datuw lopende 
rentevaste periode eindigt. Wilt u uw hele hypotheek op een ander moment eerder aflossen, dan 
mag dit zonder aflossingskosten in de volgende gevallen: 
• Bij verkoop van uw huis. De funders ontvangen naar rato de waarde van de opbrengst.  
• Als het huis verloren gaat door bijvoorbeeld brand of instorting. De funders ontvangen naar rato 
de waarde van de uitkering door de verzekeringsmaatschappij. Heeft u geen verzekering 
afgesloten of een te lage verzekering dan bent u verantwoordelijk voor het gedeelte wat niet 
middels de verzekeing wordt gedekt. 
In de overge gevallen betaalt u altijd aflossingskosten, tenzij u aflost als uw lopende rentevaste 
periode eindigt. 

Verder geldt bij volledige beëindiging van uw hypotheek: 
• U moet de beëindiging één maand vóór de gewenste aflossingsdatum schriftelijk aan ons 
melden. Deze opzegtermijn geldt niet als u uw hypotheek aflost met een nieuwe hypotheek via 
House Funding. 
• Als u de beëindiging niet één maand van tevoren aan ons doorgeeft, moet u rente betalen over 
de dagen dat u te laat bent met opzeggen. Afhankelijk van de hypotheekvorm kunnen we ook 
een maand kapitaalopbouw of aflossing in rekening brengen. 
• Naast eventuele kosten voor eerder aflossen brengt stopzetten van uw hypotheek ook andere 
kosten met zich mee. U moet ons administratiekosten betalen. Daarnaast moet u de notaris 
zogenoemde royementskosten betalen voor het uitschrijven van uw hypotheek uit het Kadaster. 
Deze kosten verschillen per notaris. 



 

 
16 

 

Waarom kost eerder aflossen soms geld? 
Als u voortijdig (extra) aflost op de hypotheek ontvangen wij eerder dan overeengekomen het 
uitgeleende geld terug. Wij missen daardoor dus toekomstige rentebetalingen die u nog zou doen 
over het afgeloste bedrag. Om deze wegvallende rente-inkomsten op te vangen, proberen we 
hetzelfde hypotheekbedrag opnieuw uit te lenen voor de nog resterende rentevaste periode. Als 
wij hierover minder rentebetalingen ontvangen dan wij met u hadden afgesproken, hebben wij 
financieel nadeel en brengen wij  aflossingskosten in rekening.  

Hoe worden aflossingskosten berekend? 
Als u aflossingskosten moet betalen, passen wij de zogenoemde contante waarde clausule toe. 
Dat betekent dat wij bij de berekening van de aflossingskosten rekening houden met de actuele 
rente, de resterende rentevaste periode en de rente die u nog verschuldigd bent. 

Hoe kunt u extra lenen met een hypotheek? 
Verbeteringen en verbouwingen aan uw huis – zoals een nieuwe keuken of badkamer – kunt u 
financieren door extra te lenen. U moet dan wel rekening houden met hogere 
maandlasten. Of u extra geld kunt lenen, hangt af van uw inkomen, uw financiële verplichtingen, 
de waarde van uw huis en uw resterende hypotheeksom. Daarom moet u altijd een nieuwe 
offerte aanvragen. Als u de hypotheek gebruikt voor de verbouwing of verbetering van uw huis, 
dan zijn de betaalde rente en de afsluitkosten over deze extra hypotheek onder voorwaarden 
fiscaal aftrekbaar. 
Er zijn verschillende mogelijkheden om extra geld via een hypotheek te lenen. Dit is onder andere 
afhankelijk van uw lopende hypotheek. Bespreek met uw adviseur wat uw 
mogelijkheden zijn. Sluit u nu een ‘hypotheek met verhoogde inschrijving’ af, dan kunt u straks 
zonder tussenkomst van de notaris een extra lening(deel) naast uw bestaande hypotheek 
afsluiten, zolang u in totaal niet meer leent dan de hoogte van de inschrijving. 
De hoogte van de verhoogde inschrijving vindt u terug in uw offerte. Heeft u geen verhoogde 
inschrijving dan moet u bij de notaris een nieuwe hypotheekakte laten passeren als u extra geld 
wilt lenen. Hiervoor betaalt u notariskosten. 
Let op: 
Als u een extra bedrag wilt lenen wordt uw aanvraag volgens dezelfde acceptatievoorwaarden 
beoordeeld als een aanvraag voor een nieuwe hypotheek. Dit geldt ook 
als u niet naar de notaris hoeft omdat u een verhoogde inschrijving heeft. 

Wat zijn de gevolgen bij verhuizing? 
Als u gaat verhuizen, kunt u, indien de funders daarmee akkoord gaan, de rentecondities van uw 
huidige hypotheek meenemen. U moet dan binnen een half jaar na 
aflossing van uw huidige hypotheek een nieuwe offerte aanvragen. U kunt uw rentecondities 
op  basis van de Meeneemregeling. House Funding doet u in dat geval een aanbod voor 
hetzelfde leningbedrag als het afgeloste bedrag, en tegen exact dezelfde rentevoorwaarden als 
uw ‘oude’ hypotheek. Daarbij blijft de einddatum van de rentevaste periode van de afgeloste 
hypotheek gehandhaafd. Het oude rentepercentage neemt u mee, maar wordt eventueel 
gecorrigeerd met opslagen of kortingen die verband houden met de nieuw af te sluiten 
hypotheek. Wilt u een hypotheek afsluiten voor een hoger bedrag, dan kunt u voor de extra 
financieringsbehoefte een nieuwe hypotheek afsluiten tegen de dan geldende rentecondities op 
basis van crowdfunding. 
Let op: 
Gaat u verhuizen? Dan wordt uw aanvraag volgens dezelfde acceptatievoorwaarden beoordeeld 
als een aanvraag voor een nieuwe hypotheek. Dit geldt ook als u 
gebruik wilt maken van de Meeneemregeling. 

Wat zijn de gevolgen bij scheiding? 
Als u en uw partner uit elkaar gaan kan dat grote gevolgen hebben voor uw hypotheek. Staan u 
en uw partner in de hypotheekakte beiden als hoofdelijk schuldenaar, dan bent u ook beiden – 
ieder voor zich – aansprakelijk voor de hele schuld. Dit heeft dus niets te maken met de vraag of 
beide partners een inkomen hebben en of er sprake is van 
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huwelijkse voorwaarden of partnerschapvoorwaarden of een samenlevingsovereenkomst. Ook 
als u uit elkaar gaat, blijft u beiden aansprakelijk voor de schuld. Welke afspraken u onderling ook 
maakt. Meestal wil een van de partners als schuldenaar ontslagen worden. U zult daarvoor de 
bank toestemming moeten vragen. De bank bekijkt of de overblijvende schuldenaar – degene die 
in het huis blijft wonen – de hypotheeklasten zelfstandig kan dragen.  

Wat gebeurt er bij overlijden? 
Bij overlijden wordt bekeken of de overblijvende partner de hypotheeklasten kan blijven betalen. 
Veel mensen sluiten bij een hypotheek ook een overlijdensrisicoverzekering af. 
Overlijdt een van de verzekerden (of beiden), dan wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd. 
Daarmee wordt vervolgens de hypotheekschuld deels of helemaal afgelost. De langstlevende 
echtgenoot of partner heeft dan minder of geen hypotheeklasten. 

Belasting  
Een hypotheek heeft direct invloed op de belasting die u betaalt. Aan de ene kant krijgt u te 
maken met verschillende aftrekposten. Aan de andere kant is er een bijtelling: het 
eigenwoningforfait. 

Hoe werkt de aftrek van hypotheekrente? 
De inkomstenbelasting is onderverdeeld in drie zogeheten boxen. In box 1 vallen inkomsten uit 
werk en woning – de eigen woning die u als hoofdverblijf gebruikt. Als de 
hypotheek kan worden aangemerkt als eigenwoningschuld, mag u de betaalde hypotheekrente 
aftrekken van uw belastbaar inkomen in box 1. Dat kan maximaal 30 jaar. Voorwaarde voor de 
eigenwoningschuld is onder andere dat u uw hypotheek heeft gebruikt voor de aanschaf, het 
onderhoud of verbetering van uw (eerste) woning. De renteaftrek kan toch beperkt zijn door de 
zogenaamde ‘Bijleenregeling’. Loopt uw hypotheek na 30 jaar nog, of voldoet (een deel van) uw 
hypotheek niet aan de vereiste voorwaarden, dan is geen sprake meer van een 
eigenwoningschuld en valt uw hypotheek in box 3. In box 3 vallen de inkomsten uit sparen en 
beleggen. De rente is dan niet meer aftrekbaar. Heeft u een vermogen opgebouwd uit sparen en 
beleggen, dan wordt uw hypotheekschuld hiervan afgetrokken voor zover de hypotheekschuld in 
box 3 valt. Hierdoor kan het zijn dat u minder of geen belasting over de inkomsten uit sparen en 
beleggen (meer) hoeft te betalen. 
Let op: 
Aflossen heeft gevolgen voor de renteaftrek. Als u afgeloste bedragen opnieuw leent, kunt u de 
rente alleen nog aftrekken als u dit bedrag voor verbetering of onderhoud van uw huis gebruikt. 
Meer informatie hierover leest u bij ‘Wat is de Bijleenregeling’. 

Welke kosten mag u nog meer aftrekken? 
Behalve de betaalde eigenwoningrente kunt u ook andere kosten van de hypotheek aftrekken in 
box 1. Bijvoorbeeld taxatiekosten, notariskosten voor de hypotheekakte en 
aflossingskosten bij vervroegde aflossing. Ook advies- en afhandelingskosten zijn aftrekbaar voor 
zover u deze maakt voor het aangaan, verlengen of aflossen van de eigenwoningschuld. Kijk 
voor meer en actuele informatie over aftrekposten in verband met de eigen woning 
op www.belastingdienst.nl. 
Let op: 
Heeft u de fundingsofferte getekend en besluit u daarna om geen hypothecaire lening via House 
Funding af te sluiten of is er sprake van funders die hun toezegging niet gestand doen? Dan 
betaalt u toch de fundingskosten. In dit geval zijn deze kosten niet fiscaal aftrekbaar. Kosten die u 
maakt voor het kopen van het huis, zijn niet aftrekbaar. Denk bijvoorbeeld aan de 
makelaarscourtage, veilingkosten, kosten voor vergunningen, overdrachtsbelasting en 
notariskosten voor de akte van levering. Als u deze kosten meefinanciert in uw hypotheek en er 
sprake is van een eigenwoningschuld, kunt u de rente daarover wèl aftrekken. 

Wat is de Bijleenregeling? 
Voor iedereen die een huis verkoopt en binnen 3 jaar een ander huis koopt, speelt de 
Bijleenregeling mogelijk een rol.De Bijleenregeling bepaalt dat de maximale financiering 

http://www.belastingdienst.nl/
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waarover u renteaftrek heeft bij aankoop van een nieuw (duurder) huis, hetzelfde is als de 
aankoopprijs van uw nieuwe huis min de gerealiseerde overwaarde. Uw huis heeft overwaarde 
(de belastingdienst noemt dit de “eigenwoningreserve”) als de verkoopopbrengst van uw oude 
huis hoger is dan de nog resterende eigenwoningschuld in box 1.Voorbeeld verhuizing naar 
duurder huis 
Hypotheekschuld in box 1 m.b.t. oude huis € 100.000 
Opbrengst oude huis € 150.000 
Aanschafkosten nieuwe huis € 218.000 
De gerealiseerde overwaarde is € 50.000. 
Op basis van de Bijleenregeling bedraagt de maximale nieuwe eigenwoningschuld in box 1 in dit 
geval € 168.000, namelijk € 218.000 min de eigenwoningreserve van € 50.000. Als u deze 
overwaarde in uw nieuwe huis stopt, wordt het leenbedrag € 168.000. Deze lening valt dus 
volledig in box 1 en de rente is volledig aftrekbaar. Als u besluit om de overwaarde niet in het 
nieuwe huis te steken, leent u € 218.000 om toch het nieuwe huis te kunnen kopen. Echter, in dit 
geval is de rente die u over dit bedrag moet betalen niet volledig aftrekbaar in box 1. Het 
leningbedrag wordt dan fiscaal gezien namelijk gesplitst in een deel van € 168.000 in box 1 en 
een deel van € 50.000 in box 3. Alleen de betaalde rente over het box 1 deel is aftrekbaar: dit is 
de zogenaamde eigenwoningschuld. Daar staat wel tegenover dat het deel in box 3 uw eventuele 
vermogen in box 3 vermindert en dat u daardoor mogelijk minder Vermogensrendementsheffing 
hoeft te betalen. Voorbeeld verhuizing naar goedkoper huis Hypotheekschuld in box 1 m.b.t. 
oude huis € 150.000 
Opbrengst oude huis € 250.000 
Aanschafkosten nieuwe huis € 225.000 
De gerealiseerde overwaarde is in dit voorbeeld € 100.000. 
Op basis van de Bijleenregeling is de maximale nieuwe eigenwoningschuld in box 1 € 125.000, 
namelijk € 225.000 min € 100.000. 

Wat is het Eigenwoningforfait? 
Het Eigenwoningforfait is een bedrag dat u bij uw belastbaar inkomen moet optellen. De hoogte 
van dit bedrag hangt af van de WOZ-waarde van uw huis. Het Eigenwoningforfait is namelijk een 
percentage van de WOZ-waarde. Het voordeel van de renteaftrek in box 1 wordt minder groot 
door de bijtelling van het eigenwoningforfait. Maar de bijtelling zal niet hoger zijn dan de rente die 
u in box 1 kunt aftrekken. Als u dus geen rente kunt aftrekken, heeft u geen last van het 
Eigenwoningforfait. 
Verandering hypotheekrenteaftrek per 1 januari 2013 Op 1 januari 2013 zijn de regels voor 
hypotheekrenteaftrek veranderd. Dit heeft vooral gevolgen als u voor het eerst een 
hypotheek afsluit om een eigen woning te kopen. Maar ook als u al een hypotheek heeft en deze 
verhoogt. Hieronder leest u wat er precies verandert. 
U wilt een nieuwe hypotheek afsluiten Voor uw nieuwe hypotheek is de rente alleen aftrekbaar 
als u de hypotheek ten minste annuïtair aflost in maximaal 30 jaar. 
Concreet betekent dit dat u dan alleen kunt kiezen voor een Annuïteitenhypotheek of een 
Lineaire Hypotheek. Bij deze hypotheekvormen bestaan uw maandlasten uit een deel 
rente en een deel aflossing. Hierdoor lost u uw gehele eigenwoningschuld binnen 30 jaar af. 

U had op 31 december 2012 al een hypotheek 
Had u op 31 december 2012 al een hypotheek en gaat u deze oversluiten? Dan kunt u voor het 
bedrag van deze bestaande hypotheek gebruik blijven maken van de hypotheekrenteaftrek, op 
basis van de fiscale regels die voor die hypotheek gelden. Ook als u voor deze hypotheek een 
nieuwe rentevaste periode afsluit, blijven de ‘oude’ fiscale regels gelden. U wilt uw bestaande 
hypotheek verhogen Had u op 31 december 2012 al een hypotheek, en verhoogt u deze? 
Bijvoorbeeld omdat u gaat verbouwen? Dan gelden voor het deel waarmee u uw hypotheek 
verhoogt de nieuwe regels voor hypotheekrenteaftrek. Dit verhoogde deel moet u via een 
Annuïteitenhypotheek of Lineaire Hypotheek in maximaal 30 jaar geheel aflossen. Alleen dan 
komt het verhoogde deel ook in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. 

U verkoopt uw huidige woning, en koopt een nieuwe woning 
Had u op 31 december 2012 al een hypotheek, en gaat u een ander huis kopen? Dan krijgt u 
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mogelijk te maken met de nieuwe regels. 
• Gelijke of lagere eigenwoningschuld 
Leent u geen bedrag bij voor de financiering van uw nieuwe woning? Dan blijven voor uw 
hypotheek de regels voor renteaftrek van voor 1 januari 2013 gelden. 
• Hogere eigenwoningschuld 
Koopt u een duurdere woning en heeft u een hogere hypotheek nodig? Dan gelden de nieuwe 
regels voor het bedrag waarmee u de hypotheek verhoogt. De hypotheek 
voor de verhoging moet u via een Annuïteitenhypotheek of Lineaire Hypotheek in maximaal 30 
jaar geheel aflossen. Voor de hypotheek die u op 31 december 2012 al had, 
blijven de fiscale regels van voor 1 januari 2013 gelden. Als u uw huidige woning verkoopt en een 
restschuld overhoudt 
Houdt u een restschuld over nadat u uw huidige woning heeft verkocht? Dan mag u de rente over 
deze restschuld voor een periode van maximaal 10 jaar aftrekken. Deze regel geldt als u uw 
woning heeft verkocht of verkoopt in de periode van 29 oktober 2012 tot 1 januari 2018.  
 
Wat is een partnerverklaring? 
Sluit u bij uw hypotheek een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering af waarvan House 
Funding zich in de hypotheekakte als de begunstigde heeft laten aanwijzen, dan kunt u een 
partnerverklaring (ook wel weduweverklaring genoemd) laten opnemen. In een partnerverklaring 
treedt House Funding terug als begunstigde en wordt een van de schuldenaren de nieuwe 
begunstigde, bijvoorbeeld u of uw partner. Vervolgens geeft u of uw partner een volmacht aan de 
verzekeringsmaatschappij om de uitkering bij overlijden te gebruiken om de hypotheek 
(gedeeltelijk) af te lossen. De uitkering wordt dan niet rechtstreeks aan House Funding 
uitgekeerd, maar via u of uw partner. Een partnerverklaring kan gevolgen hebben voor de te 
betalen erfbelasting bij overlijden. Deze gevolgen zijn afhankelijk van uw specifieke 
omstandigheden, bijvoorbeeld de grootte van de nalatenschap en of er wel of geen kinderen zijn. 
Een notaris of belastingadviseur kan u hierover adviseren. Op uw verzoek kan een 
partnerverklaring worden opgenomen. Heeft u in het verleden een partnerverklaring laten 
opnemen of er juist van af gezien, dan raden wij u aan om opnieuw advies in te winnen. 

Wanneer ontvangt u uw jaaroverzicht? 
U ontvangt van House Funding  een jaaroverzicht met de financiële gegevens die u nodig heeft 
voor uw belastingaangifte. Online kunt u deze gegevens continu bekijken en heeft u op elke 
moment inzicht in de status van uw hypothecaire lening.  
Let op: 
De informatie over belasting in deze brochure is beperkt van opzet en geeft u globaal inzicht in de 
huidige fiscale mogelijkheden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw 
fiscale positie. House Funding is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die 
voortvloeien uit deze informatie. 
Hoe regelt u de Voorlopige aanslag? 
Uw inkomstenbelasting wordt na afloop van een kalenderjaar definitief vastgesteld. De kosten 
van uw hypotheek worden dus na afloop van het kalenderjaar afgetrokken. Dit betekent dat u pas 
ná dat kalenderjaar terugkrijgt wat u teveel aan belasting heeft betaald. U kunt echter ook gebruik 
maken van de Voorlopige aanslag van de Belastingdienst. Als u voldoet aan de voorwaarden, 
krijgt u al tijdens het jaar maandelijks een deel van de belasting terug. Hiervoor moet u het 
formulier Voorlopige aanslag bij de Belastingdienst indienen. Dit vindt u op 
www.belastingdienst.nl. 
Hoe werkt de belastingaftrek bij de Overbruggingsfinanciering? 
Verhuist u naar een nieuwe woning terwijl uw oude woning nog niet is verkocht? Dan kan de 
oude woning nog in het kalenderjaar waarin de woning leeg te koop is gezet, of de twee 
daaropvolgende kalenderjaren, onder de Eigenwoningregeling vallen. Dat betekent dat u onder 
andere de rente en kosten van de eigenwoningschuld voor beide woningen mag aftrekken in box 
1. Bovendien hoeft u voor uw oude woning geen eigenwoningforfait aan te geven over de periode 
dat u er niet in woonde. Voor uw nieuwe woning moet u wel het eigenwoningforfait aangeven 
over de periode dat u er woonde. Er gelden dan wel deze voorwaarden: 
• De oude woning was tot de verhuizing uw hoofdverblijf. 
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• De oude woning stond vanaf de verhuizing leeg. 
• U bood de oude woning daadwerkelijk te koop aan. 

Ten slotte 

Nederlands recht is van toepassing 
Op (de totstandkoming van) de hypotheek is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te 
Amsterdam is in eerste aanleg bevoegd om kennis te nemen van rechtsvordering die 
voortvloeien uit deze overeenkomst. 
Nederlandse taal 
House Funding verstrekt de voorwaarden van de overeenkomst en alle andere communicatie 
tijdens de looptijd van het product alleen in het Nederlands. 
Hoe gaat House Funding om met mijn privacy? 
House Funding gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.   

Wilt u meer weten? 

Heeft u vragen? 
Heeft u vragen over uw fundingsofferte of hypothecaire lening, stel deze dan gerust. Een 
hypothecaire lening is een langlopende financiële verplichting. Het is dus belangrijk dat u goed 
begrijpt waarvoor u tekent en wat u afsluit. Voor vragen over uw hypotheek via een bank of een 
hypothecaire lening via House Funding kunt u ook terecht bij uw hypotheekadviseur. Ook tijdens 
de looptijd van uw hypothecaire lening kunt uw vragen aan ons stellen. 

Heeft u een klacht? 
U kunt via de e-mail een klacht of vraag sturen naar info@housefunding.nl  
We horen graag uw mening, ook als u minder tevreden bent. En we lossen uw klacht of probleem 
graag samen met elkaar op. Wij zullen er alles aan doen om er samen uit te kunnen komen. Als 
dit niet lukt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een externe onafhankelijke partij.  
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