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Woonwensen
Bij het kopen van je eerste woning is het handig om een goed overzicht te
hebben van je woonwensen. Wil je in de stad of op het platteland wonen?
Wil je een eengezinswoning met een tuin of zoek je liever een appartement
met een balkon? Ga je voor bestaande bouw of nieuwbouw?
De eerste twee vragen kan je wellicht pas beant
woorden als je een paar bezichtigingen hebt gehad
en zijn vaak een kwestie van smaak.

Bij bestaande bouw is kan het echter wel zo zijn dat de
vorige eigenaar achterstallig onderhoud achterlaat.
Je moet dan wel bereid zijn die onderhoudskosten te
betalen.

Bestaande bouw of nieuwbouw?
Wat past het best bij je? Om hier in keuze over te
kunnen maken, hebben wij de kenmerken van beide
type huizen voor je op een rijtje gezet. Op onze web
site kan je ook onze ‘Bestaande bouw of nieuwbouw’
test doen. Wij geven op basis van je antwoorden aan
wat voor jou waarschijnlijk de beste keuze is.

Bestaande bouw
De doorlooptijd van een woning kopen die al gebouwd
is, is over het algemeen korter dan die van een nieuw
bouwwoning. Je kan altijd zelf nog klussen aan de
woning, maar over het algemeen heb je een goed beeld
van de woning als je langs gaat voor een bezichtiging
omdat je de mogelijkheid hebt om de woning te zien
én er in rond te lopen. Kiezen voor bestaande bouw
betekent ook dat je in een buurt gaat wonen die al
af is. Je kan dus meteen de buren ontmoeten en de
leuke cafés en restaurantjes uitproberen.

Nieuwbouw
Wonen in een nieuwbouwwoning heeft als grootste
voordeel dat alles nieuw is. Je hebt dus niet te maken
met achterstallig onderhoud of verborgen gebreken.
Houd je niet van klussen? Dan is een nieuwbouw
woning dé woning voor jou. Meestal mag je zelf een
keuken, badkamer en tuin uitkiezen, dus je kunt de
woning helemaal naar je eigen zin maken. Het feit
dat de woning helemaal nieuw is betekent natuurlijk
ook dat het nog gebouwd moet worden als je akkoord
gaat met de aankoop. Als je binnen nu en een half
jaar wilt verhuizen, dan is een nieuwbouwwoning niet
geschikt. Het kan soms wel een jaar tot anderhalf
jaar duren voordat de woningen worden opgeleverd.
Daarnaast kan het ook nog zo zijn dat de nieuw
bouwwoningen in fases worden opgeleverd. Het zou
dan zomaar eens kunnen dat je intrekt in de nieuwe
woning en dat de rest van de buurt nog in aanbouw is.
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Maximale hypotheek
Als je een huis gaat kopen, wil je natuurlijk eerst weten hoeveel je kunt lenen.
Je maximale hypotheek hangt onder andere af van je inkomen. (Negatieve)
BKR-registraties of een studieschuld kunnen ook een effect hebben op je
maximale hypotheek.
Starterslening
Hieronder zie je een rekenvoorbeeld van onze
rekentool. Koop je een huis samen met je partner?
Dan mag je uiteraard ook meer lenen. De rekentool is
een goede eerste indicatie voor de hoogte van je
hypotheek. Je weet nu ongeveer wat je nieuwe woning
mag kosten. Wil je het echt helemaal zeker weten,
dan kan je bij een hypotheekadviseur langsgaan.

Ruim 200 gemeenten in Nederland bieden een starters
lening aan, die het verschil overbrugt tussen de prijs
van het huis en de hypotheek. Zo kun je net dat beetje
extra lenen dat je nodig hebt voor je droomhuis.
De eerste drie jaar betaal je geen maandlasten voor
de starterslening. Op de website van de SVn kun je
zien of jouw gemeente een starterslening aanbiedt.

De Hypotheker

4

Droomhuis gevonden, en nu?
Zodra je dé woning hebt gevonden begint het spannende biedingsproces.
In 2017 werd ongeveer een kwart van de woningen boven de vraagprijs
verkocht. Vooral in de grote steden wordt er veel overboden. Maar als je dan
toch gaat overbieden, waar let je dan op? Het is goed om je hoofd koel te
houden. Hieronder delen we wat tips.
Maximaal budget

Kijk naar de toekomst

Spreek een budget met jezelf af en ga daar niet over
heen. Bereken van te voren hoeveel je maximaal kunt
lenen en wat je maandlasten met dat bedrag zouden
zijn. Voel je je comfortabel bij deze lasten? Of wil je je
budget liever wat lager houden zodat je meer geld
overhoudt voor andere dingen? Het is belangrijk om
niet over je eigen grens heen te gaan, omdat je daar
later spijt van kunt krijgen. Er komt vanzelf wel een
huis op je pad dat beter in je financiële plaatje past.
Ook is het verstandig om met je eerste bod onder je
maximale budget te gaan zitten. Zo heb je vervolgens
nog onderhandelingsruimte, als de verkopers met
een tegenbod komen.

De huizenmarkt is altijd aan golfbewegingen onder
hevig. Je wil over een paar jaar natuurlijk niet met
een enorme restschuld worden opgescheept. Met te
veel overbieden kun je dit risico lopen. Hoeveel je
biedt hangt ook van jouw toekomstplannen af. Wil je
de rest van je leven in dit huis blijven wonen? Of is dit
een kleine starterswoning en is er een kans dat je
over een paar jaar alweer wil verhuizen om een gezin
te stichten?
Een professional kan je helpen bij dit lastige proces.
Ga het gesprek aan met een hypotheekadviseur. Je
kunt altijd vrijblijvend een eerste afspraak maken bij
een vestiging van De Hypotheker bij jou in de buurt.
Ook een goede aankoopmakelaar is geen weggegooid
geld. De makelaar houdt voor je bij welke woningen
er vrij komen en kan je helpen en adviseren bij de
onderhandelingen.

Geld uit eigen zak
Bedenk dat je het bedrag dat je boven de vraagprijs
biedt voor een (groot) deel uit eigen zak moet betalen.
Per 1 januari 2018 mag je nog maar 100 procent van
de woningwaarde lenen. Als je bijvoorbeeld € 220.000
biedt voor een huis dat wordt getaxeerd op € 200.000,
moest je in 2017 € 18.000 zelf betalen en in 2018 is
dat € 20.000. Daarnaast moet je ook nog geld reser
veren voor bijkomende kosten, zoals overdrachts
belasting en notariskosten. Ook wil je vast nog wat
geld overhouden om je nieuwe huis te kunnen inrichten.
Bied dus nooit meer over dan dat je aan eigen geld
beschikbaar hebt!

Schenking van je (groot)ouders
Misschien is er iemand in je familie die jou een
schenking wil doen, zodat je toch dat ene huis kunt
betalen. Als je tussen de 18 en 40 jaar bent, mag je
eenmalig een belastingvrije schenking tot € 100.000
ontvangen. Je moet de schenking dan wel binnen
drie jaar gebruiken voor de aanschaf van een woning.
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Gefeliciteerd, je bod is geaccepteerd!
Of je nou hebt onderhandeld of moet overbieden, het accepteren van je bod
is wel een champagnemomentje waard.
Na het proosten op je nieuwe woning is het tijd om
de financiering op orde te maken. NHG of geen
NHG, werkgeversverklaringen, intentieverklaringen,
annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek?
En welke hypotheekrente moet je eigenlijk kiezen?
Een antwoord op al deze vragen krijg je bij een
hypotheekadviseur.

Hypotheekadviseur
Bij de hypotheekadviseur bespreek je je huidige situatie
en je toekomstplannen. Wat voor veranderingen ver
wacht je de komende tien jaar door te maken? Wil je
nog verhuizen jaar, of wil je misschien (nog) een kind?
Jouw toekomstplannen worden meegenomen in het
advies. De hypotheekadviseur gaat namelijk op zoek
naar de beste hypotheek voor jou, nu én in de toekomst.
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Hypotheekvormen
Allereerst wordt er gekeken naar welke vorm hypotheek bij jou past.
Vroeger waren er heel veel smaakjes, tegenwoordig valt het wel mee.
Het verschil tussen de twee grootste hypotheekvormen
is echter wel belangrijk en heeft een effect op je
maandlasten. De adviseur onderzoekt welke hypo
theekvorm het best bij jou past en op basis daarvan
wordt de best passende hypotheekrente gekozen.

Annuïteitenhypotheek
Een annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarbij
de maandelijkse som van rente plus aflossing gelijk
blijft gedurende de gehele looptijd. In het begin van
de looptijd betaal je vooral veel rente en naarmate de
hypotheek vordert ga je meer aflossen. Op de eind
datum is de gehele hypotheek afgelost. Een annuïteiten
hypotheek heeft de volgende kenmerken:
De hypotheek heeft een vaste einddatum;
Tijdens de looptijd los je periodiek af;
Je (bruto) maandlasten zijn elke maand hetzelfde;
Je hebt zekerheid over de schuldvermindering.

Lineaire hypotheek
Een lineaire hypotheek is een hypotheek waarbij je
gedurende de looptijd elke maand hetzelfde bedrag
aflost. De rente die je betaalt wordt steeds lager,
waardoor je maandlasten afnemen. De kenmerken
van een lineaire hypotheek zijn:
De hypotheek heeft een vaste einddatum;
Tijdens de looptijd los je elke maand
hetzelfde bedrag af;
In het begin betaal je veel rente,
aan het einde weinig;
Je hebt zekerheid dat je de hypotheek aflost.

Rentevaste periode
Het rentepercentage voor jouw hypotheek kun je voor verschillende rente
vaste perioden vastzetten. Dit kan variëren van een maand tot 30 jaar.
Bij een korte looptijd betaal je een lagere rente en bij
een langere looptijd betaal je een hogere rente.
Als je de rente voor 30 jaar vastzet, dan heb je zeker
heid dat je niet ineens meer gaat betalen. Je weet
echter natuurlijk nooit hoe de hypotheekrente zich

over tien jaar ontwikkelt. Je kan dus altijd wat lager
zetten en dan na tien jaar opnieuw onderhandelen
met je huidige hypotheekverstrekker of je hypotheek
oversluiten.
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Nationale Hypotheek Garantie
Bij de adviseur wordt ook gelijk bekeken of het verstandig is om je hypotheek
onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten.
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een
garantie op hypotheken tot 265.000 euro (in 2018).
Sluit je een NHG-hypotheek af, dan leen je veilig.
Als je je huis voor minder verkoopt dan nodig is om
je hypotheek af te lossen, dan kan de NHG je deze
restschuld kwijtschelden.
Voor een NHG-hypotheek betaal je éénmalig
provisiekosten, die neerkomen op één procent van
de koopsom van de woning.

Voordelen NHG
Korting op je hypotheekrente
Gegarandeerd een hypotheek die bij je past,
uitgerekend volgens het Nibud
Onder bepaalde voorwaarden wordt je restschuld
kwijtgescholden bij gedwongen verkoop
Ben je nu al benieuwd of je hiervoor in aanmerking
komt? Doe de NHG Indicator van De Hypotheker.
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Documenten aanleveren
Om je hypotheek rond te krijgen heeft de hypotheekadviseur een aantal
documenten nodig.
Deze documenten worden als bewijsstukken naar
de hypotheekverstrekker (de bank) gestuurd.
Denk hierbij aan de volgende documenten
Meest recente loonstrook
Een werkgeversverklaring
(als je een vaste baan hebt)
Een intentieverklaring
(als je nog geen vaste baan hebt)

Ben je niet in loondienst? Dan zijn er nog steeds
mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten. Doe
de test om te bepalen of je als ZZP’er of ondernemer
een hypotheek kan afsluiten.
Ook flexwerkers komen tegenwoordig makkelijker
aan een hypotheek dan voorheen. Met de Arbeids
marktscan wordt er vooral gekeken naar je arbeids
kansen in de toekomst. Onze adviseurs kunnen je
hier meer over vertellen.

Hypotheek van A tot Z
Als starter op de woningmarkt komt er veel op je af. De meeste termen hoor je waarschijnlijk voor het eerst.
Er zijn te veel termen om op te noemen en uit te leggen. We wijzen je dus graag op onze begrippenlijst op de
website. Hier vind je alles van “aflossingsvrije hypotheek” tot aan “WOZ-waarde”.
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