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WIE ZIJN WIJ 
 
CVS Hypotheken is opgericht in 2004 door Christiene Hake- van Schuppen.  
Wij werken vanuit Elst (Ut) zowel particulieren als ondernemers zien ons als 
hét vertrouwde adres voor onafhankelijk hypotheekadvies en bemiddeling.  
 
Wij merken helaas steeds meer dat er veel onwetendheid bestaat bij mensen 
die voor het eerst een huis willen of gaan kopen.  
 
Vragen als ‘waar moet je nu op letten, wat zijn de spelregels, wat zijn de 
valkuilen’ zijn meer regel dan uitzondering.  
  
Daarom willen wij je in dit E-book stapsgewijs inzicht geven in het hele proces, 
zodat je als starter goed voorbereid bent als je je op de woningmarkt begeeft.  
 
 
 
 
 
 
Facebook 
Twitter 
Google plus 
Youtube 
Instagram 
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Stap 1:  
 
Bepaal wat je maximaal kunt lenen en wat je maximaal wilt uitgeven. 
 
Tegenwoordig kun je op veel websites, bijvoorbeeld die van Nationale 
Hypotheek Garantie (NHG), berekenen hoeveel je maximaal kunt lenen. Maar let 
op, vaak pakken deze calculators niet helemaal precies uit. Bijvoorbeeld als je 
nog leningen hebt uitstaan of alimentatie moet betalen.  
 
Bij veel banken en intermediairs kun je in een persoonlijk gesprek een meer 
betrouwbare berekening maken, waardoor je exact weet wat je maximaal kunt 
lenen. Deze berekening wordt gebaseerd op jouw persoonlijke situatie. Veelal is 
een eerste gesprek kosteloos! Dat kun je voorafgaand aan de afspraak 
uiteraard voor de zekerheid nog even vragen. 
 
Zeker zo belangrijk is het om te weten wat de maandelijkse kosten zullen zijn. 
Je kunt wel berekenen wat je maximaal kunt lenen, maar als je graag verre 
reizen maakt, auto’s restaureert of een andere kostbare hobby hebt, moeten 
de vaste maandlasten die hobby niet in de weg staan.   
 
Op www.berekenhet.nl kun je globaal berekenen wat de kosten  per maand 
zullen zijn als je voor een bepaald bedrag een annuïteiten- of lineaire 
hypotheek afsluit.   
 
Ook hier geldt dat je voor een gedetailleerde en met name op je persoonlijke 
situatie afgestemde berekening, het beste aan tafel kunt gaan zitten met een 
professionele adviseur.  Maar voor een globale bepaling is de 
websiteberekening een prima eerste tool. 
 
Als je een woning koopt en je wilt deze financieren met een hypotheek dan 
heb je met twee “plafonds’’ te maken.  
 

1) Het maximale leenbedrag op basis van jouw inkomen en verplichtingen  
2) In 2018 kun je nog 100% van de waarde van de woning lenen. 

Investeer je daarbij in energiebesparende maatregelen, dan kun je die 
kosten voor nog eens maximaal 6%  meefinancieren.  Daarmee kom je 
dus tot een financiering van in totaal maximaal 106% van de waarde 
van de woning.   
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Stap 2: Overige kosten 
 
Hoeveel kun je lenen en wat moet je zelf inleggen aan spaargeld? 
 
Als je een woning koopt voor € 195.000,- zonder extra investering in energie 
besparende maatregelen, dan kun je deze woning financieren, tot maximaal € 
195.000,- ongeacht of dit met of zonder starterslening is. 
 
Hoeveel geld heb je nodig om een bestaande woning voor € 195.000,- te 
kopen? (de verschillende begrippen worden aan het eind van dit E-book 
toegelicht) 
 
Bij te koop aangeboden woningen staat achter de vraagprijs vaak k.k., ofwel 
‘kosten koper’. Dit zijn de kosten die je als koper bovenop de koopsom moet 
betalen.  Onderstaand zie je wat het kost als je een bestaande woning koopt 
met kosten koper. 
 
Koopsom     €  195.000,00 
Bankgarantie    €       195,00    indien van toepassing 
Overdrachtsbelasting (2%) €     3.900,00 
Leveringsakte notaris  €       575,00  + 
     ------------------------ 
Totale kosten woning   € 199.670,00 
 
Kosten NHG    €    1.950,00 indien van toepassing 
Taxatiekosten woning €195k €      375,00     
Bemiddelings en advieskosten €    1.550,00 Starterstarief CVS hypotheken 
Hypotheekakte notaris  €  575,00 
 
Totale financieringsbehoefte € 204.120,00 
 
Deze kosten kunnen hoger worden als je ook een aankopend makelaar (die jou 
vertegenwoordigt en jij dus ook betaalt) in de arm neemt, een bouwkundige 
keuring laat doen, advies en bemiddelingskosten voor een gekoppelde 
overlijdensrisicoverzekering of maandlast beschermers of als je een deel 
financiert met een starterslening. Ook zie je vaak dat de notaris de 
onroerendezaakbelasting van het lopende jaar verrekent. Het is dus verstandig 
om altijd met deze laatste kosten rekening te houden.  
 
Op basis van de waarde van de woning mag je voor deze woning wettelijk dus 
een lening afsluiten van maximaal € 195.000,- (Uiteraard is de maximale lening 
ook afhankelijk van je inkomen). 
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Om deze woning op basis van de cijfers in bovenstaand voorbeeld te kunnen 
kopen moet je dus (afgerond) € 9.500,- meebrengen uit spaargeld of een 
schenking. 
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Stap 3: Woonwens bepalen 
 
Nu je weet wat je kunt besteden kun je je woonwens beter in kaart brengen 
 
Een belangrijke eerste stap is het bepalen wat voor  huis je zoekt Ga je voor 
een bestaand huis of liever voor nieuwbouw? Een tussenwoning of 
appartement? En wil je wel of geen garage? Kies je voor het platteland of ben 
je een stadsmens? Durf te dromen! 

 
 
Als je bepaald hebt wat je wilt gaan uitgeven en naar wat voor type woning je 
voorkeur uitgaat, kun je op huizenjacht gaan. 
 
     Bestaande woning  Nieuwbouwwoning 
 
Bankgarantie    1% garantiebedrag     n.v.t. 
Overdrachtsbelasting   2% koopsom  n.v.t. 
Leveringsakte notaris  €   550,00    n.v.t. 
Advies en bemiddelingskosten € 1.550,00*  € 1.550,00*  
Taxatiekosten   €   375,00   n.v.t.   
Hypotheek akte   €   545,00   € 545,00 
Onderhoud    Een bestaande woning De eerste jaren heb 
     vraagt onderhoud en je niet of nauwelijks 
     dat kost geld.  onderhoudskosten. 
Meerwerk    n.v.t.     Kiest u voor iets 
         extra’s of een uitbouw, 
         andere keuken etc. Dat 
         is meerwerk. En dat  
         kost extra geld. 
Bouwrente    n.v.t.    Als de bouw reeds is  
         gestart voordat je het  
         koopt, moet je vaak  
         bouwrente betalen.  
         Deze kan meegenomen  
         worden in de  
         hypotheek. 
 
* Starterstarief CVS hypotheken, dit tarief kan elders anders zijn. 

Tip! 

Op www.zowilikwonen.obvion.nlvind je 
meer informatie die je helpt bij het in 
kaart brengen van jouw woonwensen. 
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Stap 4: Huizenjacht 
 
Je kunt ervoor kiezen om zelf te gaan zoeken via huizensites, bezichtigingen 
zelf te doen en ook de onderhandelingen zelf te doen. Maar je kunt er ook 
voor kiezen om een makelaar in de arm te nemen die alles of een deel van 
bovenstaande trajecten van je overneemt.  
 
Bij het kopen van een huis krijg je vaak te maken met een makelaar. Zowel bij 
bestaande bouw als nieuwbouw.. De makelaar vertegenwoordigt de verkoper.  

Ga je als zoekende partij in zee met een makelaar, dan kan deze makelaar je 
op de hoogte houden van het woningaanbod. Van huizen in de door jou 
gewenste regio en prijsklasse. Hij begeleidt je bij bezichtigingen en helpt je bij 
de prijsonderhandelingen. Als je bod wordt geaccepteerd, zorgt de makelaar 
voor een juiste opstelling van de koopakte. Hij let dan ook op de eventuele 
ontbindende voorwaarden. Deze zijn belangrijk als je onverwacht de financiering 
niet rond krijgt. Let op dat een makelaar aangesloten is bij de NVM, VBO of 
VastgoedPro. Je weet dan zeker dat er een erkende organisatie achter staat. 
De makelaar vraagt courtage (is de vergoeding aan de makelaar) voor zijn 
werkzaamheden. Deze kosten verschillen per makelaar en zijn uiteraard ook 
afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. 

De makelaar van de verkoper mag niet voor de koper optreden! 
 
Bekijk meer woningen alvorens definitief een keuze te maken. Als je dat wilt, 
mag je een woning ook meer dan een keer bezichtigen.   
 
Welke tips hebben wij nog voor je? 

- Neem een wensenlijstje mee 
- Ga bij daglicht en neem ruim de tijd 
- Vraag of je foto’s /video-opnames mag maken voor eigen gebruik 
- Als je voor een tweede keer gaat bezichtigen, neem dan eventueel een 

vrienden of familie mee; samen zie je net wat meer. 
 
 
Let op dat je bij een appartement ook altijd nog servicekosten moet betalen. 
Deze kosten moet je wel in je kostenraming meenemen! 
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Stap 5: Het droomhuis is gevonden 
 
Bepaal vooraf het openingsbod en je maximale bod! 
 
Bij het kadaster kun je informatie vinden over de globale waarde van de 
woning. Je eigen makelaar kan je ook vertellen wat een realistische 
marktwaarde is. 
 
Stel de bouwkundige staat vast. Kun je er zo in of moet er veel aan gebeuren 
en zo ja, wat zijn dan de verbouwingskosten die je kunt verwachten.  
 
Andere belangrijke zaken die bij de onderhandelingen een rol spelen zijn de 
datum waarop je de woning afneemt en de periode van ontbindende 
voorwaarden. Mogelijk dat je de financiering niet rond krijgt. (Probeer minstens 
zes weken aan te houden) 
 
Begin onderhandelingen 
Je kunt zelf bieden, maar let op de juridische gevolgen die het uitbrengen van 
een bod heeft. Hiervoor zou je een eigen makelaar in de arm kunnen nemen. 
Durf te onderhandelen. Spannend bij een eerste woning maar het loont! Doe 
wel een realistische bieding. 
 
Ben je het met de verkoper eens geworden over de prijs dan wordt de 
voorlopige koopakte opgesteld. 
 
In die voorlopige koopakte spreek je allerlei zaken met elkaar af. Zoals de 
aankoopprijs van de woning, de tijd die je krijgt om de hypotheek in orde te 
maken, de zogenoemde ontbindende voorwaarden, de notariskeuze, of je al 
dan niet een bankgarantie/waarborgsom moet regelen en de transportdatum, 
ofwel de datum waarop je de sleutels van de woning krijgt. 
 
Na het tekenen van de koopakte heb je een wettelijke bedenktermijn van 3 
dagen! 
 
De koper bepaalt bij welke notaris het transport plaatsvindt.  
 
Koop je een nieuwbouwwoning, dan is er nagenoeg nooit sprake van 
onderhandelingen en een vrije notariskeuze. Deze zaken zijn vooraf door de 
verkoper/projectontwikkelaar bepaald.  
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Stap 6: Het huis is gekocht 
 
Yes!, het huis is gekocht. Wat moet je nu gaan doen? 
 
Laat je deskundig en bij voorkeur onafhankelijk adviseren.  
 
Een bank heeft deskundige adviseurs in dienst die je prima kunnen vertellen 
wat je kunt lenen, wat de kosten zijn etc. Maar ze kunnen dat maar koppelen 
aan een product: hun eigen ‘bank hypotheek’. 
 
Bij een onafhankelijke adviseur krijg je eveneens deskundig advies, maar hij of 
zij kan een product/geldverstrekker selecteren die aansluit bij jouw wensen en 
doelstellingen. Maar ook bij de situatie van de woning die je hebt gekocht. Bij 
een onafhankelijke adviseur kun je dus ‘echt’ maatwerk verwachten.   
 
Aan iedere bank of onafhankelijke adviseur betaal je advies- en 
bemiddelingskosten. Een passend advies en bemiddeling vergt gemiddeld 15 
tot 32 uur.   
Wat kost hypotheekadvies en bemiddeling: 
 
In onderstaand schema vergelijken wij een aantal aanbieders, waarbij de advies- 
en bemiddelingskosten bij elkaar zijn opgeteld en in een bedrag zijn 
weergegeven.  Daarbij gaan we uit van uitgebreid en persoonlijk advies: 
 

ABN AMRO Bank         € 1.500,00 
CVS Hypotheken   € 1.550,00 
Rabobank    € 1.700,00 
ING Bank      € 1.750,00 
SNS Bank    € 1.900,00 
De Hypotheker   € 2.390,00 
HypotheekVisie   € 2.895,00 
Huis & Hypotheek   € 2.950,00 
 

Dit zijn de tarieven die u als starter betaalt voor hypotheekadvies en -
bemiddeling. Deze bedragen zijn exclusief de tarieven die gemoeid zijn met het 
verkrijgen van een starterslening, overlijdensrisicoverzekering of 
maandlastbeschermer. Deze variëren van €100,00 tot € 250,00 per product 
en per aanbieder. Bij CVS Hypotheken betaalt een starter € 1.750,- voor 
advies en bemiddeling voor een hypotheek, overlijdensrisicoverzekering en 
maandlasten beschermer. 
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Ons standaardtarief voor hypotheekadvies en bemiddeling is € 2.450,-, maar 
voor starters hanteren wij een korting van bijna 30%, waardoor deze kosten 
op € 1.750,00 uitkomen. 
Omdat eerste gesprekken bij ons en veel aanbieders kosteloos zijn, is het de 
moeite waard om met meer aanbieders een eerste gesprek aan te gaan. Op 
basis van je gevoel en de beste aanbieding kies je uiteindelijk voor een 
adviseur. 
 
Binnen de periode van ontbindende voorwaarden zal de hypotheekadviseur aan 
het werk gaan om de voor jou best passende hypotheek in orde te maken. 
Gebruik vooral de oriëntatiefase ook om je te oriënteren welke adviseur het 
beste bij jou past. 
 
Probeer de eerste week na aankoop te gebruiken om je zaken op orde te 
stellen. Zo dien je te beschikken over een door je werkgever ingevulde 
werkgeversverklaring.  Een blanco exemplaar kun je op onze website vinden bij 
‘hypotheken - downloads’.  Ook heb je een uitdraai nodig van een maand van 
je bankafschriften en een recente loonstrook. De adviseur zal een kopie vragen 
van je ID kaart of paspoort etc etc. Zelf krijg je in concept de koopakte.   
 
Gebruik deze week ook om een keuze te maken met welke hypotheekadviseur 
je in zee wilt gaan. Hierbij zit je niet vast aan een lokale of landelijk 
opererende adviseur.  Iedere adviseur kan je van dienst zijn, het is aan jou wie 
je kiest!  
 
Vervolgens maak je een keuze voor een hypotheekadviseur 
Met hem of haar bespreek je het te doorlopen traject en wat je vanaf nu kunt 
verwachten. 
Zo zal een onafhankelijke taxateur opdracht krijgen, van jou of namens jou, om 
de aangekochte woning te taxeren. Heb je nog geen notaris gekozen, dan 
loont het soms om dat in overleg met je hypotheekadviseur te doen. Voor 
onze relaties hebben wij bijvoorbeeld mooie tarieven bedongen bij lokale 
notarissen. Op die manier kun je toch weer een beetje op de kosten besparen.  
 
Een onafhankelijk adviseur helpt je om verschillende hypotheekaanbiedingen te 
vergelijken. Ook bemiddelt hij voor jou met verschillende aanbieders, zodat je 
een hypotheekaanbod krijgt dat het beste bij jou past. De adviseur kijkt daarbij 
o.a. naar je financiële positie en naar welke risico’s je wilt nemen. 
 
Let op! Als je kiest voor een adviseur, maar later alsnog besluit toch door te 
gaan met een andere adviseur, dan ben je vaak aan beide adviseurs 
advieskosten verschuldigd.  
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Stap 7: De Hypotheek 
 
Je hebt je keuze gemaakt voor een (onafhankelijk) hypotheekadviseur 
 
Deze adviseur zal met jou de mogelijkheden doornemen. Ook maakt hij/zij een 
profiel van je wensen en doelstellingen. Op basis daarvan doet hij een passend 
voorstel.  Een onafhankelijke adviseur selecteert een geldverstrekker die daar 
het beste bij aansluit.  
 
Wat je allemaal mee moet nemen en kunt voorbereiden wordt je (meestal) 
verteld bij het maken van de afspraak voor een hypotheek adviesgesprek. 
 
Keuzes die je moet gaan maken zijn: Zet je de rente lang of kort vast. Maar je 
kunt ook kiezen voor een combinatie van kort en lang. Welke hypotheekvorm 
kies je. Een goede hypotheekadviseur zal de voor- en nadelen van de 
keuzemogelijkheden met je bespreken.   
 
Je kunt als starter kiezen voor 3 
hypotheek soorten: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De Annuïteiten Hypotheek 
Met een Annuïteiten Hypotheek betaal je 
elke maand een vast bedrag dat bestaat 
uit rente en aflossing. 
Binnen de gekozen rentevastperiode 
blijven je maandlasten gelijk. In de loop 
van de tijd verandert de samenstelling 
van het bedrag: je betaalt steeds minder 
rente en je lost elke maand steeds meer 
af. Aan het einde van de looptijd heb je 
de gehele lening terugbetaald. Zoals de 
grafiek laat zien, verandert de verhouding 
tussen rente en aflossing in de loop van 
de tijd. Rente is fiscaal aftrekbaar. 
Omdat je steeds minder rente gaat 
betalen, kun je steeds minder rente 
aftrekken. Je bruto maandlast 
blijft gelijk, maar omdat je minder rente 
kunt aftrekken van de belasting zal je 
netto maandlast stijgen. 
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De Lineaire Hypotheek 
Bij een lineaire hypotheek bestaan je maandlasten uit rente en een bedrag 
voor de aflossing van de hypotheek. Je lost elke maand hetzelfde bedrag af. 
Omdat de schuld daardoor afneemt, ga je in de loop van de tijd steeds minder 
rente betalen. 

Aan het eind van de looptijd heb je  
de hele hypotheek terugbetaald. Je 
lost iedere maand een deel van de 
hypotheek af, de schuld wordt dus 
steeds kleiner. 
Daarom betaal je ook iedere maand 
minder rente. Rente is fiscaal 
aftrekbaar. Omdat je steeds minder 
rente gaat betalen kan je steeds 
minder rente aftrekken. 

 
 

De Aflossingsvrije Hypotheek 
Hierbij betaal je tijdens de looptijd alleen rente over het bedrag dat je leent, je 
lost dus niets af. Daardoor zijn je maandlasten laag. En de hypotheek los je 
pas aan het einde van de looptijd af. Omdat je alleen rente betaalt, moet je 
zelf vermogen opbouwen om de hypotheek uiteindelijk terug te kunnen 
betalen. Maar let op, voor nieuwe leningen in een aflossingsvrije vorm kom je 
niet voor Nationale Hypotheek Garantie in aanmerking. Dat kan alleen als er op 
of voor 31 december 2012 sprake was van een aflossingsvrije hypotheek. 
 
Nadat je gekozen hebt welke hypotheekvorm, welke rentevast periode en 
welke geldverstrekker de voorkeur heeft kun je de hypotheek gaan aanvragen. 
 
Starterslening 
De starterslening wordt verstrekt door de gemeente waar je het huis koopt. 
Op de website van het SVN kan je zien of jouw gemeente ook een 
starterslening verstrekt. Het is een lening die het verschil overbrugt tussen de 
koopsom van je huis en de maximale hypotheek die je bij de bank kunt krijgen, 
op basis van NHG-normen. Het is een extra lening naast je ‘normale’ 
hypotheek. Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan bepaalde 
voorwaarden. Deze voorwaarden zijn per gemeente anders. Uitsluitend starters 
komen ervoor in aanmerking. Kijk op de website van het SVN voor alle ins en 
outs.  
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Verklaring veel voorkomende 
begrippen en termen 

 
 

 Onafhankelijk adviseur 
 K.K. 
 V.O.N. 
 Overdrachtsbelasting 
 
 Bankgarantie 

 
 
 

 Taxatie van de woning 
 
 
 
 
 
 
 Taxateur 
 Execution Only 

 
 

 Koop/aanneemovereenkomst 
 
 
 
 Ontbindende voorwaarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
= niet aan een bank verbonden 
= Kosten Koper (zie stap 2) 
= Vrij Op Naam (zie stap 2 
= 2% van de koopsom (bestaande 
woning) dien je af te dragen aan de 
overheid.  
= Een bankgarantie is een garantie 
van de Bank, waarmee de verkoper   
gewaarborgd is dat koper de 10% 
boete zal betalen indien zij niet 
(tijdig) afnemen. 
= Waardebepaling van de 
marktwaarde van de woning, een 
geldverstrekker vraagt bij het  
verstrekken van een hypotheek om 
een (gevalideerd) taxatierapport, 
niet ouder dan 6 maanden. 
= Gecertificeerde makelaar 
= dat je, zonder advies van een 
hypotheekadviseur, zelf een 
hypotheek of verzekering afsluit. 
= Koopakte bij nieuwbouw, waarbij 
voor de grond een koopakte wordt 
opgesteld en voor de bouw van de 
woning een aanneemovereenkomst. 
= De termijn waarin je de tijd krijgt 
de financiering in orde te maken. 
Op grond van deze voorwaarden kan 
de overeenkomst kosteloos 
ontbonden worden. Waarbij de koper 
wel moet aantonen dat minimaal 
twee geldverstrekkers de hypotheek 
niet willen verstrekken. 
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Wat is een overlijdensrisicoverzekering? 
Dit is een verzekering, waar je 1 of 2 personen kunt verzekeren voor een door 
jou te kiezen bedrag. Het bedrag is afhankelijk van de hoogte van je 
hypotheek en de hypotheek die je wilt of kunt betalen, nadat je partner is 
overleden. Je kiest vooraf een looptijd, deze is veelal gelijk aan de hypotheek 
van 30 jaar. Komt een verzekerde tijdens de looptijd te overlijden, dan keert 
de verzekering het verzekerde bedrag op moment van overlijden uit. 
Indien je meer dan 80% van de waarde van je woning financiert met een 
hypotheek, kan de geldverstrekker een verzekering eisen. Indien er sprake is 
van een vereiste, zal de verzekering ook volledig of gedeeltelijk verpand zijn 
aan de geldverstrekker. Vaak vraag je deze verzekering aan gelijktijdig met de 
hypotheekaanvraag 
 
Wat is een maandlastbeschermer? 
Dit is een verzekering die je af kunt sluiten om te voorkomen dat je in de 
betalingsproblemen komt als je arbeidsongeschikt raakt of werkloos. Stel dit 
overkomt je, dan dalen je inkomsten. Hoeveel ze dalen hangt van een aantal 
factoren af, laat je hierover goed inlichten. Zodra je weet hoeveel je 
maandelijkse inkomsten omlaag gaan, kan je beoordelen of je met dat bedrag 
alle vaste en variabele lasten nog kunt betalen. Zo niet dan kan je een 
verzekering afsluiten die dit ‘gat’ opvult. Je bent niet verplicht om zo’n 
verzekering af te sluiten, maar het is vaak wel verstandig om te doen. Callas 
en Taf verzekeringen zijn aanbieders van dit type verzekeringen. 
 
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 
De afkorting NHG staat voor Nationale Hypotheek garantie. Dit is een 
garantieregeling die wordt uitgevoerd door het Waarborgfonds Eigen Woning 
(WEW). De regeling houdt kort gezegd in dat wanneer je door onvoorziene 
omstandigheden je huis moet verkopen en met een restschuld blijft zitten, het 
WEW deze restschuld voor haar rekening neemt. Uiteraard zijn hier wel enkele 
voorwaarden aan verbonden. Doordat er dus een behoorlijke zekerheid is, dat 
de geldverstrekker het uitgeleende geld terug zal krijgen, zitten er voor hen 
weinig risico’s aan de lening verbonden.  Daarom bieden de meeste 
geldverstrekkers een zeer scherpe rente aan voor hypotheken met NHG. Dat 
scheelt soms wel 0,6% ten opzichte van een hypotheek zonder NHG. 
De kosten voor de aankoop en bijkomende kosten mogen niet hoger zijn dan € 
265.000,-. Voor woningen waar geïnvesteerd wordt in energie besparende 
maatregelen stijgt de grens naar € 280.900,=. Deze extra financieringsruimte 
moet volledig besteed worden aan de energie besparende maatregelen zoals 
bijvoorbeeld een HR – ketel, spouwmuur, dak of vloer isolatie, warmtepomp, 
zonnecellen, HR++ beglazing etc. 
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Sinds 1 januari 2018 is er geen verplichting meer om een 
overlijdensrisicoverzekering af te sluiten naast deze hypotheek. Om NHG te 
verkrijgen betaal je éénmalig 1% van het financieringsbedrag. Daarvoor krijg je 
dus een mooi ‘vangnet’ bij je hypotheek en de lagere rente zorgt ervoor dat 
je deze kosten binnen zeer korte tijd terugverdient. Daarbij zijn ook deze 
kosten fiscaal aftrekbaar. 
 
Dan nog wat juridische termen: 
 
Samenlevingscontract 
De wet regelt veel juridische gevolgen als u  
trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Gaat u samenwonen dan 
regelt de wet niets. Toch is het verstandig om afspraken te maken en deze 
vast te laten leggen. Een samenlevingsovereenkomst in een notariële akte 
levert u meerdere fiscale voordelen op. 
 
De Notaris 
Bij de notaris teken je de transportakte en de hypotheekakte. Een 
transportakte wordt ook wel leveringsakte of overdrachtsakte genoemd. 
Uitgangspunt van deze akte is de eerder gesloten koopovereenkomst. De 
transportakte wordt door de notaris opgesteld en door de koper(s) en de 
verkoper(s) ondertekend. Een afschrift van de akte wordt ingeschreven in de 
openbare registers van het kadaster. Op dat moment is de eigendom van de 
woning overgegaan naar de nieuwe eigenaar. De ontbindende voorwaarden uit 
de koopovereenkomst zijn dan ingevuld of vervallen.  Gegevens en bepalingen 
van je hypotheek staan in de hypotheekakte. Dit is de overeenkomst tussen 
jou en de hypotheekinstelling, opgesteld door de notaris. Op verzoek van de 
geldgever (de bank) maakt de notaris een hypotheekakte op. Met deze akte 
wordt het recht van hypotheek en de daarbij geldende bepalingen vastgelegd. 
Anders gezegd jij geeft je woning als onderpand aan de bank in ruil voor een 
geldlening om je woning te kunnen bekostigen. De hypotheekakte moet bij het 
Kadaster ingeschreven worden en op dat moment is de hypotheek definitief 
gevestigd. 
 
Verpanden 
Als je een verzekering verpand aan een geldverstrekker, dan wordt het 
verpande bedrag, indien er uitgekeerd moet worden, uitbetaalt aan de 
geldverstrekker. 
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Testament    
Woont u samen? Zonder testament erft u niet van elkaar. Uw kinderen zijn 
erfgenaam. Heeft u geen kinderen, dan zijn uw ouders, broers en zussen 
erfgenaam. 
Om elkaar verzorgd achter te laten is het daarom van belang om testamenten 
op te laten maken. Heeft u wel een samenlevingsovereenkomst waarin staat 
dat alle gemeenschappelijke goederen bij een overlijden volledig eigendom 
worden van de langstlevende? Dan zijn uw kinderen of ouders, broers en 
zussen alleen erfgenaam van uw privé-goederen. 
Vaak kan je bij notarissen 1 tarief afspreken voor zowel samenlevingscontract 
als testament. 
 
Waarom een waarborgsom of bankgarantie? 
Bij de aankoop van je woning sluit je een voorlopige koopovereenkomst. Het is 
niet gebruikelijk dat de koopsom meteen wordt voldaan. Dit gebeurt pas bij de 
notaris, als de koop definitief wordt en de koper de sleutels krijgt. De 
verkopende partij verlangt in de meeste gevallen dat jij als koper na 
ondertekening van de voorlopige koopakte een waarborgsom stort of een 
bankgarantie stelt. Dit geeft de verkoper meer zekerheid dat je de woning ook 
echt gaat afnemen. 

Een waarborgsom bedraagt meestal 10% van de overeengekomen koopprijs en 
moet binnen een aantal weken na ondertekening van de koopakte worden 
voldaan. Deze waarborgsom maak je over aan de notaris. 

Als je niet voldoende eigen geld hebt om de waarborgsom te storten, is de 
bankgarantie een goed alternatief. Bij een bankgarantie verklaart de bank dat 
zij garant staat voor het bedrag als jij de verplichtingen niet nakomt. Een 
bankgarantie heeft als voordeel dat je je spaargeld niet hoeft aan te spreken.  
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Dit E-book hebben wij gemaakt zodat jij goed geïnformeerd bent zodra jij op 
zoek gaat naar je eerste koopwoning. Hoewel je met veel zaken rekening moet 
houden, moet het ook vooral heel leuk zijn om een eigen woning te kopen. 
Wanneer je goed geïnformeerd bent en op de juiste wijze begeleid wordt door 
een professional zal het ook echt leuk zijn. Het is een spannend proces, maar 
velen zijn je voorgegaan dus informeer eens naar ervaringen van de mensen 
om je heen.  
Wil je erover met ons in gesprek? Dat kan natuurlijk en zoals al eerder is 
vermeld de kosten van het eerste gesprek nemen wij voor onze rekening. Zo 
kan je al je vragen stellen en kennismaken met onze adviseur om te beleven 
of er een ‘klik’ is, zodat zij jou/jullie kan bijstaan bij de aankoop van het 
droomhuis.  
Mis je dingen in dit E-book of vind je dat iets onduidelijk is verwoord, laat het 
weten, wij willen het graag goed doen en daarvoor hebben wij ook de input 
van de lezer nodig. Je kunt ons e-mailen info@cvshypotheken.nl of bellen 0318 
51 55 55  zodat wij niet alleen je vraag kunnen beantwoorden, maar ook de 
input kunnen verwerken in dit E-book. 


