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Financieringsopzet

Persoonlijke gegevens

Uw hypotheekaanvraag

Nummer hypotheekaanbod  

Aanvrager
Heer Mevrouw

Voorletter(s) Naam aanvrager

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Kies hier welke situatie op u van toepassing is:

Aankoop bestaande woning  
Vul het kostenoverzicht op pagina 2 in

Aankoop nieuwbouwwoning  
Vul het kostenoverzicht op pagina 3 in

Oversluiten hypotheek
Vul het kostenoverzicht op pagina 4 in

Verhogen hypotheek
Vul het kostenoverzicht op pagina 5 in

Mede-aanvrager
Heer Mevrouw

Voorletter(s) Naam aanvrager

Telefoonnummer

E-mailadres
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Pagina 2

Financieringsopzet

Kostenoverzicht aankoop bestaande woning (alleen invullen als u deze optie op pagina 1 heeft gekozen)

Financieringsopzet

Koopsom woning € 

Overdrachtsbelasting* €

Notariskosten  € 

Taxatiekosten  € 

Kosten bouwkundige keuring* €

Behandelingskosten hypotheekaanvraag € 

Borgtochtprovisie (kosten NHG)* €

Verbouwingskosten* €

Energiebesparende voorzieningen* €

Energiebespaarbudget* €

Bankgarantiekosten* €

Afkoop erfpacht* €

Makelaarskosten (aankoopmakelaar)* €

Totaal € 

Gewenst hypotheekbedrag  € 

Gewenste overbruggingslening € 

In te brengen eigen middelen €

Box 1 hypotheekbedrag   € 

Box 3 hypotheekbedrag € 

Extra kosten

Kosten inschrijving hypotheekregiste* €

Jaarlijkse kosten opstalverzekering* €

Maandpremie overlijdensrisicoverzekering*  € 

*  Indien van toepassing
**   Het is mogelijk om uw hypotheek voor een hoger bedrag in te schrijven bij de notaris. Door 

deze hogere inschrijving kunt u in de toekomst uw hypotheek verhogen zonder dat u opnieuw 
naar de notaris moet. Let op: een hogere inschrijving is geen garantie dat u uw hypotheek kunt 
verhogen. Dit moet altijd eerst getoetst en beoordeeld worden.

Maakt onderdeel uit van de notariskosten

0,6% van de totale hypotheeksom

Gewenste hypothecaire inschrijving**  € 

-/- Vul een minteken (-) in voor het gewenste hypotheekbedrag

-/- Vul een minteken (-) in voor de gewenste overbruggingslening
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Financieringsopzet

Kostenoverzicht aankoop nieuwbouwwoning (alleen invullen als u deze optie op pagina 1 heeft gekozen)

Financieringsopzet

Koop-aanneemsom €

Notariskosten  € 

Behandelingskosten hypotheekaanvraag  € 

Meerwerk* €

Borgtochtprovisie (kosten NHG)* €

Energiebesparende voorzieningen* €

Energiebespaarbudget* €

Afkoop erfpacht* €

Renteverlies tijdens bouw* €
(alleen mogelijk bij aanvraag met NHG)

Totaal € 

Gewenst hypotheekbedrag  € 

Gewenste overbruggingslening € 

In te brengen eigen middelen €

Box 1 hypotheekbedrag € 

Box 3 hypotheekbedrag € 

Extra kosten

Kosten inschrijving hypotheekregister* €

Jaarlijkse kosten opstalverzekering* €

Maandpremie overlijdensrisicoverzekering*  € 

* Indien van toepassing
**  Het is mogelijk om uw hypotheek voor een hoger bedrag in te schrijven bij de notaris. Door 

deze hogere inschrijving kunt u in de toekomst uw hypotheek verhogen zonder dat u opnieuw 
naar de notaris moet. Let op: een hogere inschrijving is geen garantie dat u uw hypotheek kunt 
verhogen. Dit moet altijd eerst getoetst en beoordeeld worden.

0,6% van de totale hypotheeksom

Maximaal 4% 

Maakt onderdeel uit van de notariskosten

Pagina 3

Gewenste hypothecaire inschrijving** €

VE
RS

IE
 FE

BR
UA

RI
 2

02
3

-/- Vul een minteken (-) in voor de gewenste overbruggingslening

-/- Vul een minteken (-) in voor het gewenste hypotheekbedrag
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Financieringsopzet

Kostenoverzicht oversluiten hypotheek (alleen invullen als u deze optie op pagina 1 heeft gekozen)

Financieringsopzet 

Schuldrest bestaande woning € 

Notariskosten €

Taxatiekosten €

Behandelingskosten hypotheekaanvraag € 

Borgtochtprovisie (kosten NHG)* €

Verbouwingskosten* €

Energiebesparende voorzieningen* €

Energiebespaarbudget* €

Vergoeding vervroegde aflossing (boeterente)* € 

Consumptieve verhoging hypotheek*  € 

Totaal € 

Gewenst hypotheekbedrag  € 

In te brengen eigen middelen €

Box 1 hypotheekbedrag € 

Box 3 hypotheekbedrag € 

Extra kosten 

Kosten inschrijving hypotheekregister* €

Jaarlijkse kosten opstalverzekering* €

Maandpremie overlijdensrisicoverzekering* €

*  Indien van toepassing
**  Het is mogelijk om uw hypotheek voor een hoger bedrag in te schrijven bij de notaris. Door 

deze hogere inschrijving kunt u in de toekomst uw hypotheek verhogen zonder dat u opnieuw 
naar de notaris moet. Let op: een hogere inschrijving is geen garantie dat u uw hypotheek kunt 
verhogen. Dit moet altijd eerst getoetst en beoordeeld worden.

0,6% van de totale hypotheeksom
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Gewenste hypothecaire inschrijving** €

Maakt onderdeel uit van de notariskosten
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-/- Vul een minteken (-) in voor het gewenste hypotheekbedrag
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Pagina 5

FinancieringsopzetFinancieringsopzet

Kostenoverzicht verhogen hypotheek (alleen invullen als u deze optie op pagina 1 heeft gekozen)

Financieringsopzet 

Verbouwingskosten* €

Energiebesparende voorzieningen* €

Energiebespaarbudget* €

Verhoging consumptief* €

Taxatiekosten €

Behandelingskosten hypotheekaanvraag € 

Notariskosten* €

Borgtochtprovisie (kosten NHG)* €

Totaal € 

Gewenste verhoging hypotheekbedrag  € 

In te brengen eigen middelen €

Box 1 hypotheekbedrag € 

Box 3 hypotheekbedrag € 

Extra kosten 

Kosten inschrijving hypotheekregister* €

Jaarlijkse kosten opstalverzekering* €

Maandpremie overlijdensrisicoverzekering* €

*  Indien van toepassing
**  Het is mogelijk om uw hypotheek voor een hoger bedrag in te schrijven bij de notaris. Door 

deze hogere inschrijving kunt u in de toekomst uw hypotheek verhogen zonder dat u opnieuw 
naar de notaris moet. Let op: een hogere inschrijving is geen garantie dat u uw hypotheek kunt 
verhogen. Dit moet altijd eerst getoetst en beoordeeld worden.

0,6% van de totale hypotheeksom

Gewenste hypothecaire inschrijving** €

Maakt onderdeel uit van de notariskosten

-/- Vul een minteken (-) in voor het gewenste hypotheekbedrag
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