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Wat betaal je ons?
Wij vinden het belangrijk dat je precies weet wat je ons betaalt voor onze diensten. Daarover zijn wij volstrekt transparant en duidelijk 
vooraf. Je krijgt nooit kosten in rekening gebracht, welke niet vooraf zijn afgestemd. 

Online of met een adviseur die alles regelt?

Je kunt online een hypotheek afsluiten met ons advies als controle aan het eind. Je doet dan alles helemaal zelf online. Wil je onze 
hulp van begin tot het eind? En gebruik maken van veel aanvullende diensten? Kies dan voor ons Jazeker of Pluszeker pakket…

Gesprekken
Het intakegesprek is voor onze rekening. De meeste vragen zullen we tijdens dit gesprek al kunnen beantwoorden. Over vragen 
waarvoor we op onderzoek uit moeten, spreken we vooraf een prijs af. Afhankelijk van je pakketkeuze, heb je een (maximaal) aantal 
adviesgesprekken tot je beschikking.

Doorstromer?
Indien je na 01-01-2001 een koopwoning hebt gehad, ben je een doorstromer. Voor een doorstromer moeten we rekening houden 
met je hypotheekverleden en met alle overgangsregels waar je mogelijk gebruik van kunt maken. Dat is dus meer werk en vandaar 
een aanvullend tarief.

Advies met complete financiële analyse
Basis-advies is een veel gebruikte manier van adviseren bij rechtstreekse geldverstrekkers. Het advies wordt gebaseerd op hetgeen je nog 
kunt lenen als je met pensioen gaat of als je arbeidsongeschikt/werkloos zou raken. En wat je partner nog kan lenen als je zou komen te 
overlijden. Dit advies zegt niets over de betaalbaarheid van je lening, mocht één van de genoemde situaties ontstaan. Het is enkel een 
minimale norm die geldverstrekkers verplicht zijn om te melden. Het is allerminst een garantie dat je in de woning kunt blijven wonen.  
Bij De Hypotheker krijg je inzicht in je daadwerkelijke betaalbaarheid, waardoor je wel de zekerheid kunt krijgen om in de woning te 
kunnen blijven wonen. We kijken namelijk samen naar je in- en uitgavenpatroon en de invloed op de betaalbaarheid indien één van 
de genoemde risico’s zou ontstaan. We brengen exact in beeld hoeveel meer of minder je op dat moment te besteden hebt. Uiteraard 
rekening houdend met alle fiscale consequenties. Het is dus advies op maat, waarbij je zelf bepaalt of je er aanvullende producten voor 
wilt afsluiten. Je blijft dus zelf de keuze’s maken. Uiteraard krijg je het inzicht in alle opties die er zijn. En jij kiest! Advies is wel altijd 
een momentopname. We baseren ons advies op hetgeen we nu (kunnen) weten. Op het moment dat er dingen veranderen, kan het 
verstandig zijn om het advies te updaten. Sowieso is het verstandig elke 3-5 jaar je situatie weer eens opnieuw in beeld te brengen.

Aantal geldverstrekkers
De kracht van De Hypotheker is het onafhankelijke onderzoek naar de beste mogelijkheid. Bij alle geldverstrekkers. Daarbij houden 
we rekening met je wensen, de gewenste voorwaarden, de doorlooptijden en natuurlijk het rentepercentage. Samen bepalen we 
met welke optie je verder wilt.

Rente gedaald tijdens het proces?
Of een andere reden waarom je tijdens het proces alsnog van geldverstrekker zou willen veranderen. Dat kan! Het zorgt voor het 
opnieuw opstarten van het proces bij een andere geldverstrekker en dus ook extra kosten. Maar als het voordeel opweegt tegen die 
extra kosten is dit een optie. In het tarievenoverzicht noemen we dit ‘nieuwe aanvraag op verzoek klant’.  Uiteraard zijn deze kosten 
niet van toepassing als we noodgedwongen naar een andere geldverstrekker moeten.

Ondernemers
Het is in veel gevallen verplicht om een analyse op te laten maken door een inkomens-taxatiebureau. Indien die plicht er is, betaal 
je ons een beperkte meerprijs. Indien die analyse niet nodig of verplicht is, gaan we zelf de geldverstrekker informeren en geldt 
de ‘meerprijs zonder analyse’. De kosten van het inkomens-taxatiebureau dien je nog gewoon zelf te betalen. Kosten vanaf € 225,- 
exclusief btw. 

Wat betaal je ons?

Zelfzeker Jazeker Pluszeker
€ 1.495, € 2.295, € 2.995,

Intakegesprek online

Adviesgesprekken maximaal één maximaal twee onbeperkt

Gesprekken buiten kantooruren na intake

Meerprijs doorstromers niet mogelijk € 500, € 500,

Hypotheek

Advies met complete financiële analyse

Bemiddelen bij alle geldverstrekkers

Nieuwe aanvraag op verzoek klant niet mogelijk € 495, € 495,

Ondernemers meerprijs (zonder analyse) niet mogelijk € 275, € 275,

Ondernemers meerprijs (indien Raadhuys verplicht) niet mogelijk € 100, € 100,

Zelfbouw niet mogelijk niet mogelijk

Bankgarantie regelen door De Hypotheker*

Bouwkundige keuring regelen door De Hypotheker*

Taxatie regelen door De Hypotheker*

Notaris regelen door De Hypotheker*

Bestaande polis afkopen niet mogelijk € 295,

Bestaande polis fiscaal voortzetten niet mogelijk € 295, € 295,

Bemiddeling verzekeringen

Overlijdensrisicoverzekering (verplicht)**

Aanvullende overlijdensrisicoverzekering per stuk niet mogelijk € 250, #

Woonlastenverzekering per stuk*** niet mogelijk € 250, #

Extra's

Verzorgen voorlopige aanslag € 60, € 60,

Starterslening / Restschuldfinanciering / Overbrugging niet mogelijk € 350, € 350,

Regelen verlengen ontbindende voorwaarden niet mogelijk

AankoopSupport niet mogelijk € 295, € 295,

DUO Koop regeling niet mogelijk € 695, € 695,

Zonnepanelen aanvraag + contact niet mogelijk € 350, € 350,

* tarieven van de producten en diensten zelf dien je apart te betalen versie 17012019

** enkel voor het bedrag en de looptijd die verplicht is, afwijkende wensen vallen onder de aanvullende verzekeringen

*** woonlastenverzekering is een verzekering bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid

# deze kosten betaal je voor het regelen van de aanvraag. Indien een aanvraag wordt afgewezen moeten deze kosten toch gewoon betaald worden.
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Zelfbouw
Op het moment dat je helemaal in eigen beheer een woning gaat bouwen zijn er veel voorwaarden en moet je veel documenten bij 
geldverstrekkers aanleveren. Het is een langdurig proces. We doen er alles aan dit te bespoedigen, maar houd rekening met lange 
doorlooptijden.

Bankgarantie regelen door De Hypotheker
Bij de koop van een woning krijg je vaak te maken met een bankgarantie of waarborgsom. Wij helpen je daarbij. Een bankgarantie 
is een soort aanbetaling van 10% van de koopsom van de woning. Door een verzekering af te sluiten wordt die aanbetaling door 
de verzekeraar toegezegd. In vaktermen gaat de verzekeraar garant staan voor die aanbetaling. Het aanvragen van een dergelijke 
garantie verzorgen wij. De kosten van de bankgarantie zitten niet verwerkt in ons tarief. De kosten moet je zelf betalen. Je kunt er 
eventueel ook voor kiezen die feitelijke aanbetaling van 10% zelf te doen. Dat noemen ze de waarborgsom. Dat bedrag maak je dan 
over naar het notariskantoor en krijg je weer terug (of wordt verrekend) op de dag dat je bij de notaris de sleutel mag gaan ophalen. 

Bouwkundige keuring regelen door De Hypotheker
Ook een bouwkundige keuring kunnen we verzorgen voor je. Vooral veel gebruikt in combinatie met AankoopSupport. Zeker bij 
oudere woningen kun je door een dergelijke keuring goed inzicht krijgen in alle kosten waar je tegenaan gaat lopen bij deze woning. 
In het rapport zit tevens een meerjaren onderhoudsplan, zodat je weet welke kosten je kunt gaan verwachten de komende periode. 
De kosten van de bouwkundige keuring moet je nog gewoon zelf betalen.

Taxatie regelen door De Hypotheker
Voor het verkrijgen van een hypotheek vragen veel geldverstrekkers een taxatierapport op. Dat is een waardebepaling van de 
woning. Wij regelen dat die taxatie op de juiste manier wordt aangevraagd bij één van onze partners. Daardoor staan wij ook 
in voor een juist rapport en geen gedoe later. De kosten van het rapport zitten niet verwerkt in ons tarief. Daar ontvang je een 
aparte factuur voor. Natuurlijk is het mogelijk om zelf een taxatierapport aan te leveren. Hou er echter rekening mee dat heel veel 
aangeleverde rapporten niet direct correct zijn. Het is dan je eigen verantwoordelijkheid dat het rapport juist aangepast gaat worden. 
Indien je zelf een rapport aanlevert zijn alle gevolgen en onkosten die voortvloeien uit dat rapport voor eigen risico en rekening.

Notaris regelen door De Hypotheker
Het afronden van het proces gebeurt meestal bij een notaris. Je bent vrij in je keuze van een notaris. Kies je voor een notaris met wie 
wij samenwerken, dan zorgen wij ervoor dat de afrekening gecontroleerd wordt en voor een juiste afstemming met die notaris. Dat 
zorgt ervoor dat je nooit met onverwachte extra notariskosten te maken gaat krijgen. Mocht je kiezen voor een andere notaris, dan 
zorgen wij uiteraard gewoon dat alles tijdig daar klaar ligt. We controleren de afrekening niet. En mocht de notaris met extra kosten 
op de proppen komen, zijn die voor je eigen rekening. Mocht een afspraak bijvoorbeeld onverwachts verzet worden, ongeacht wie 
daar de oorzaak van is, mag je de eventuele extra kosten hiervoor zelf betalen. Mocht je kiezen voor een samenwerkende notaris van 
De Hypotheker dan krijg je hiervoor namelijk geen extra kosten in rekening gebracht. De kosten van de notaris zitten niet verwerkt 
in ons tarief. Daar ontvang je een aparte factuur voor.

Bestaande polis  afkopen
Er zijn veel producten in omloop, waarin vermogen opgebouwd wordt voor later. Dat soort polissen werden in het verleden veel door 
ouders voor hun kinderen afgesloten en later (‘vroeger’) ook gekoppeld aan hypotheken. In die producten zit vaak vermogen. Indien 
dat vermogen noodzakelijk of gewenst is bij de koop van een woning, kan het gewenst zijn die producten af te kopen.

Bestaande polis (of rekening) fiscaal voortzetten
Indien een polis of rekening gekoppeld zit (zat) aan een hypotheek, kan deze meegenomen worden naar de nieuwe hypotheek. Dat 
noemen we fiscaal voortzetten. Om dit juist te doen, moet je aan een heleboel regels voldoen. Dat is specialistisch werk met veel 
extra aandachtspunten, vandaar een meerprijs. Het is ook geen keuze om dit zelf te doen, vanwege het ingewikkelde fiscale karakter 
en de verantwoordelijkheid die wij hebben om dit met het juiste fiscale regime voort te zetten. In het advies wordt samen met onze 
adviseur bekeken of het de moeite waard is om dit te doen.

Bemiddeling verzekeringen
Bij sommige hypotheekaanvragen is een verzekering bij overlijden verplicht. Enkel voor het bedrag en de looptijd die verplicht is, 
regelen wij deze verzekering voor je zonder aanvullende kosten. Natuurlijk moet je wel de premie zelf betalen. Uit onze financiële 
analyse blijkt hoe je er voor staat bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Mocht je voor één van die situaties een 
aanvullende verzekering af willen sluiten, betaal je mogelijk aanvullende kosten per product, afhankelijk van de pakketkeuze. De 
kosten betaal je voor het regelen van de aanvraag, niet voor het resultaat. Mocht een aanvraag afgewezen worden, dien je die 
aanvullende kosten dus wel te betalen.

Verzorgen voorlopige aanslag
De gekozen geldverstrekker incasseert straks de maandlasten van je rekening. De eventuele maandelijkse teruggaaf van de 
belastingdienst moet je zelf regelen. In het Pluspakket helpen wij je bij het aanvragen daarvan. Daarvoor nodigen we je uit om langs 
te komen met je DiGiD-code(s), zodat we die aanvraag samen indienen bij de belastingdienst. Hou er rekening mee dat je deze 
jaarlijks aan moet passen, indien je elk jaar steeds minder terug krijgt. Dat is in elk geval bij annuïteiten- en bij lineaire hypotheken zo. 
Indien je niet maandelijks terug vraagt, maar jaarlijks bij de aangifte, dan is dit dus niet van toepassing.

Starterslening
In sommige gemeenten is de Starterslening beschikbaar. De naam zegt het al, een lening voor starters. Deze lening komt bovenop 
hetgeen bij een geldverstrekker geleend kan worden. Het aanvragen en regelen van een starterslening vergt kennis en tijd. De kosten van 
de starterslening zitten niet in ons tarief. Daar krijg je apart kosten voor in rekening gebracht. Tevens zorgt deze lening voor extra kosten 
bij de notaris en aan NHG. Het regelen van de starterslening is een tijdrovend traject. Het uitvoerend orgaan (de SVn) stuurt bovendien 
alle informatie alleen naar jou. Je zult dus alert moeten zijn en  alles wat je ontvangt direct door moeten sturen naar De Hypotheker.

Overbrugging
Mocht je het geld wat over blijft bij verkoop van je woning al eerder nodig hebben dan dat deze beschikbaar komt, dan kun je 
daar eventueel (deels) een tijdelijke lening voor afsluiten. Dat heet een overbrugging. Om een overbrugging te kunnen regelen 
moeten een aantal stappen gezet worden. Buiten een aangepaste financieringsopzet is er een kans dat je ook een extra taxatie moet 
aanleveren. Door het extra werk is een meerprijs van toepassing.

Regelen verlengen ontbindende voorwaarden
Bij de koop van een woning staan in het voorlopige koopcontract normaal gesproken ontbindende voorwaarden. Dat zijn redenen 
waarom je de koop van de woning nog kosteloos zou mogen annuleren. Meestal staat hier vooral het regelen van de financiering 
in. Wij doen uiteraard altijd ons best om binnen de afgesproken periode de financiering geregeld te hebben. Dat is echter niet altijd 
mogelijk. Soms is de tijd tot die datum te kort. Een geldverstrekker vraagt regelmatig later in het proces nog aanvullende documenten 
op. En sommige documenten kun je wellicht niet tijdig aanleveren. Wij houden die datum natuurlijk nauwlettend in de gaten, maar je 
hebt ook je eigen verantwoordelijkheid. Mocht het gewenst zijn om de datum op te schuiven, dan helpen we je daarbij. Wij zullen het  
contact met de verkopend makelaar leggen om dat tijdig te regelen. Soms gaat echter een verkopende partij er niet mee akkoord 
om te verlengen. Dan zit je als klant in een spagaat. Wij adviseren dan altijd de koop te laten ontbinden. Je kunt het risico niet nemen 
om een woning te moeten kopen zonder de zekerheid van een hypotheek. Mocht je dat risico wel willen nemen, is dat risico volledig 
voor jezelf. Als de hypotheek dan namelijk niet alsnog akkoord gegeven wordt, zul je de woning toch moeten kopen en betalen. Of 
je moet een boete betalen van 10% van de koopsom van de woning. Wij als De Hypotheker nemen dat risico nooit op ons. Je bent 
altijd zelf volledig aansprakelijk. We helpen je uiteraard wel om alles geregeld te krijgen en/of om de juiste risico’s in beeld te krijgen.

AankoopSupport
Enkel voor onze klanten die een Jazeker of Pluszeker pakket afnemen, bieden wij ook de optie van hulp bij aankoop van de woning. 
We zijn geen makelaar, maar wel officieel aankoopbemiddelaar. We gaan niet mee kijken bij de woning, maar gaan op afstand helpen 
bij het onderhandelen en het opmaken van de voorlopige koopakte. In combinatie met een bouwkundige keuring een manier om 
low-budget toch professionele ondersteuning te krijgen bij de aankoop van je nieuwe woning. Voor AankoopSupport ontvang je 
een aparte factuur.



Schijndel 0413-245055   Uden 0413-245055   Veghel 0413-245055 Schijndel 0413-245055   Uden 0413-245055   Veghel 0413-245055

We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal. We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal.

DUO Koop regeling
Als één van de weinigen hebben wij een licentie om woningen met klanten aan te kopen onder de DUO Koop regeling. Dat 
betekent dat je de grond van je gekochte woning niet zelf koopt, maar laat kopen door DUO Koop. Zij kopen de grond en verhuren 
die vervolgens aan je. Dat heet erfpacht. In het verleden zaten hier haken en ogen aan, maar tegenwoordig zijn dit keurig nette 
regelingen.  Hierdoor is het voor sommige consumenten een manier om toch een geschikte woning te kunnen kopen. Je kunt er 
namelijk, afhankelijk van je inkomen, redelijk tot fors meer door lenen. En de maandlasten zijn lager dan bij een reguliere financiering. 
Het kan dus ook iets voor jou zijn. Laat je goed informeren!

Duurzaamheid (zonnepanelen)
Met Best Groen hebben we een samenwerking om onze klanten te stimuleren om duurzamer te gaan wonen. De eerste stap is het 
aanbieden en verzorgen van zonnepanelen. Investeringen liggen hierbij gemiddeld tussen de 4.000 en 10.000 euro. Het extra 
financieren hiervan kost ongeveer 35 euro per maand. De maandelijkse besparingen kunnen oplopen tot 150 euro per maand. Een 
financiering voor ‘”energie besparende maatregelen” mag altijd bovenop de normale financiering en levert dus enorme maandelijkse 
besparingen op. Dit aanbod is in eerste instantie nog enkel mogelijk met zonnepanelen, maar zal in de loop der tijd uitgebreid worden.

Annuleren
Mocht je na het ondertekenen van de opdracht deze alsnog willen annuleren, dan gelden kosten van:

• € 350,- na ondertekening van de opdracht, maar nog voor het adviesgesprek
• € 1.000,- na het adviesgesprek, maar voordat het adviesrapport is gemaakt
• € 2.100,- nadat het adviesrapport is opgemaakt

Nadat de financiering akkoord is en er een bindend aanbod is uitgebracht door de geldverstrekker brengen we bij annulering de 
gehele kosten in rekening. Ook van alle aanvullende diensten.

Aanvullende diensten Tarief
2e hypotheek bestaande klanten* € 1.995,-

2e hypotheek nieuwe klanten* € 2.795,-

Hypotheekvorm wijzigen bestaande klanten € 995,-

Hypotheekvorm wijzigen nieuwe klanten € 2.795,-

Oversluiten € 2.795,-

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid € 2.795,-

Advies afsluiten krediet / persoonlijke lening € 495,-

Bemiddeling bancaire lijfrente € 295,-

Inzicht of verkorte adviezen € 295,-

Rentemiddeling € 295,-

Oversluitanalyse € 295,-

Complete financiële analyse € 995,-

Bijwerken eerdere financiële analyse € 495,-

Begeleiding NHG haircut € 1,495,-

Servicegesprek bestaande klanten met check € 60,- / uur

Losse verzekeringen bij overlijden / arbeidsongeschiktheid € 350,-

Begeleiding extra aflossing op hypotheek € 495,-

* ongeacht of dit via de notaris moet of zonder notaris kan (onderhands)

BEST
GROEN

DUO Koop biedt regelingen om de grond van je huis 
te kopen en aan je terug te verhuren.

De Hypotheker Uden is de enige licentiehouder van DUO Koop in Uden.
De Hypotheker Veghel is de enige licentiehouder van DUO Koop in 
Veghel.

DUO Koop koopt de grond van je woning en verhuurt die vervolgens aan 
je. Dat heet erfpacht. De huur die je over de grond betaalt is eeuwig fiscaal 
aftrekbaar. Je kunt de grond later altijd nog terugkopen. Met DUO Koop kun 
je een duurdere woning kopen en/of kopen met een lagere maandlast.

Aankoop Support is professionele hulp bij 
de aankoop van je nieuwe woning.

Wij zijn geen makelaaren gaan ook niet mee kijken bij de 
woning. Op afstand gaan we je helpen bij het onderhandelen 
en het opmaken van de voorlopige koopakte. In combinatie 
met een bouwkundige keuring een goedkope manier om toch 
professionele ondersteuning te krijgen bij de aankoop van je 
nieuwe woning. Het gaat immers om enorme bedragen!

Best Groen geeft je een scherp aanbod op 
zonnepanelen

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. In 2050 is het de bedoeling 
dat alle woningen zelf hun energie zouden moeten kunnen opwekken.

De Hypotheker Uden en De Hypotheker Veghel helpen je alvast een 
handje door al ‘Best Groen’ met je mee te denken. Een goed aanbod 
voor zonnepanelen (en later wellicht meer) helpen daarbij. Maandelijks 
bespaar je daar al snel meer dan € 100,- mee! En je draagt je steentje bij 
aan een beter milieu en een betere wereld.
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Schadeverzekeringen
In alle pakketten regelen wij een offerte voor schadeverzekeringen (bijv. aansprakelijkheid-, 
auto-, inboedel-, opstal- en reisverzekeringen). Hierbij hoort een vergelijking van eventuele 
huidige polissen met de polissen die wij aanbieden. De verzekeringen lopen bij Woongarant, 
een verzekeraar met een uitgebreide dekking en zonder eigen risico! Uiteraard blijven wij je 
contactpersoon bij eventuele vragen of schademeldingen.

DUO Koop
Dit is een nieuwe manier om een woning te kunnen kopen die anders niet binnen je prijsklasse 
zou vallen. Weinig kantoren hebben de licentie om dit te kunnen regelen voor de klant, maar 
wij zijn er één van! Het is een unieke mogelijkheid om je droomhuis toch te kunnen financieren. 

Aankoop Support
Onze adviseurs beschikken allemaal over het certificaat Aankoopbemiddeling. Hiermee kunnen 
zij jou helpen om de onderhandeling met de makelaar aan te gaan. Wij zetten jullie enthousiaste 
gevoelens om in reële gedachten en doen daarmee ons uiterste best om tot een goede koopprijs 
te komen.

Abonnement
Jouw persoonlijke situatie blijft voortdurend veranderden. Hoe fijn is het als je afgesloten 
producten met de situatie mee veranderen? Als je een abonnement bij ons afsluit, blijven wij 
checken of er betere en/of goedkopere producten zijn voor jouw huidige situatie. Daarbij hoort 
een jaarlijks, kosteloos onderhoudsgesprek om de financiële zaken eens te bespreken. De kosten 
hiervoor zijn € 14,95 per maand. 

Duurzaamheid
Veel landen, waaronder Nederland, worden steeds duurzamer. Daarom is het belangrijk om met 
deze tijd mee te gaan. Wij kunnen je ontzorgen door een duidelijke, geschikte offerte voor te 
leggen over energiebesparende voorzieningen. In de offerte heb je de keuze uit twee pakketten 
die zijn gebaseerd op jouw persoonlijke situatie. Het verdere proces, van aankoop tot installering, 
wordt via ons geregeld. 


