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 Checklist Hypotheekofferte aanvragen 
 
 

Wanneer de hypotheek wordt afgesloten zijn er heel veel stukken nodig.  
De geldverstrekker gebruikt deze informatie om te beoordelen of de hypotheekaanvraag 
haalbaar, correct en gerechtvaardigd is. Hieronder een checklist met uitleg en 
voorwaarden van de benodigde stukken waar de geldverstrekker in de meeste gevallen 
om zal vragen. De adviseur zal je duidelijk aangeven welke stukken je moet aanleveren. 
 
Inkomensgegevens: 
Werknemer: 
- Salarisstrook (kopie) 

De kopie van de salarisstrook moet zo recent mogelijk zijn, vaak niet ouder dan 3 
maanden. Ontvang je alleen een salarisstrook bij een salariswijziging, dan wordt er 
waarschijnlijk gevraagd om een schriftelijke bevestiging van de werkgever. 
 

- Bankafschrift (kopie) 
Op het bankafschrift moet de bijschrijving staan van het nettosalaris 
overeenkomend met kopie salarisstrook. 
 

- Werkgeversverklaring (origineel) 
Blanco werkgeversverklaring: www.nhg.nl/werkgeversverklaring 
De werkgeversverklaring moet door jouw werkgever worden ingevuld. Alle gegevens 
moeten door dezelfde persoon, met één kleur inkt worden genoteerd. Doorhalingen of 
Tipp-ex correcties zijn niet toegestaan. Er wordt ook om een firmastempel gevraagd. 
Wanneer deze niet aanwezig is, is er een aparte verklaring nodig op briefpapier van de 
firma waarop staat dat het bedrijf niet beschikt over een firmastempel. 
 

- Intentieverklaring (origineel) 
Het kan zijn dat de geldverstrekker om een apart document vraagt waarin de 
werkgever verklaart dat de intentie aanwezig is om jouw dienstverband voort te zetten. 
Van belang is dat deze verklaring ondertekend wordt en wordt voorzien van een 
firmastempel. Wanneer de firmastempel niet aanwezig is, is het ook mogelijk om de 
verklaring af te geven op briefpapier van de werkgever. 
 

- Pensioengegevens (kopie) 
De geldverstrekker kan om jouw pensioengegevens vragen. Dit kan bijvoorbeeld 
een recente jaaropgave zijn van de pensioenverzekeraar of een overzicht van 
Mijnpensioenoverzicht.nl. 
 

- UWV verzekeringsbericht 
Met het UWV verzekeringsbericht kan de hypotheekadviseur je inkomen berekenen 
en is er geen werkgeversverklaring meer nodig. 
 

- Perspectiefverklaring 
Een verklaring van een uitzendbureau waarin niet alleen naar het huidige inkomen 
van een flexwerker wordt gekeken, maar ook naar het arbeidsperspectief. Dit wordt 
gedaan op basis van de genoten opleiding, de werkervaring, competenties, de 
functie en de arbeidsmarktsituatie. 
De verklaring kan alleen aangevraagd worden na tenminste één jaar beoordeelbare 
werkervaring bij het uitzendbureau. 

http://www.nhg.nl/werkgeversverklaring
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- Arbeidsmarktscan 
Op basis van een aantal gegevens - opleidingsniveau, werkervaring, gedrag, 
motivatie, regio, ontwikkelingen in de branche en werkloosheidscijfers - wordt een 
indicatie van de kansen op de arbeidsmarkt afgegeven. Het rapport dat voortkomt 
uit deze scan kan gebruikt worden door flexwerkers in loondienst om een 
hypotheekaanvraag in te dienen. 

 
     
Zelfstandig ondernemer: 
- Jaarstukken (kopie) 

In de meeste gevallen zal de geldverstrekker een zelfstandig ondernemer vragen om de 
jaarstukken of de aangiften inkomstenbelasting van de laatste drie jaar te overleggen. 
 

- Uittreksel Kamer van Koophandel (kopie) 
De geldverstrekker kan vragen om een recent uittreksel van de inschrijving bij de Kamer 
van Koophandel. 

 
- Prognose lopende boekjaar (kopie) 
 Sommige geldverstrekkers vragen ook om een prognose van het lopende boekjaar, zorg 

er dan voor dat deze is opgesteld en ondertekend is door de accountant. 
 
- Inkomensverklaring voor ondernemers 
 De inkomensverklaring geeft een financieel overzicht van de onderneming en de 

toegepaste correcties met als uitkomst een inkomen. De verklaring wordt opgesteld door 
een geautoriseerde specialist. 

 
Uitkeringsgerechtigde: 
- Toekenningbesluit of jaaropgave van de uitkeringsinstantie (kopie) 

Wanneer je een uitkering ontvangt zal de geldverstrekker vragen om een toekenning-
besluit of een recente jaaropgave van de uitkeringsinstantie. 
 

Vermogen/Eigen geld 
- Bankafschrift/ kopie beleggingsrekening (kopie) 

Als er sprake is van eigen geld kan er door de geldverstrekker gevraagd worden om 
een kopie van een recent bankafschrift/beleggingsrekening waaruit blijkt dat er 
vermogen/eigen geld aanwezig is. 
 

- Schenkingsovereenkomst 
Notariële akte of een onderhandse akte. 

 
Financiële verplichtingen 
- Uitdraai doorlopend krediet, creditcard, persoonlijke lening of private leasecontract 

(kopie) 
Bij financiële verplichtingen vraagt de geldverstrekker om een opgave van de schuld 
van de krediet/lening. Deze opgave moet gegevens bevatten over de kredietlimiet, 
eventueel aflossingsbedrag per maand en het rekening- of contractnummer. 
 

- Bankafschrift met krediet op een betaalrekening (kopie) 
Wanneer je een kredietfaciliteit hebt op de betaalrekening, dan staat dit vermeld op 
jouw bankafschrift. 
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- Overzicht studiefinanciering (kopie) 
Is er sprake van een studieschuld overleg dan een opgave van DUO met de hoogte 
van de studieschuld en het bedrag aan aflossing per maand. 
 

- Uitdraai BKR (Bureau Krediet Registratie) (kopie) 
Wanneer je een overzicht wilt hebben van de kredieten met de eventuele coderingen is 
het verstandig om een gratis uitdraai op te vragen bij het Bureau Krediet Registratie.  
 
 

- Bedrag partneralimentatie (kopie) 
Heb je alimentatieverplichtingen aan een ex-partner moet je dat aangeven door het 
aanleveren van de echtscheidingsstukken. Welke stukken er nodig zijn vind je terug bij 
het kopje echtscheidingsstukken. Het gaat hierbij niet om de alimentatie voor de 
kinderen. 

 
Polisgegevens 
- Huidige verzekeringspolis (kopie) 

Je dient een kopie aan te leveren van de levens-/overlijdensrisicoverzekering 
wanneer je deze wilt koppelen aan de nieuwe hypotheek. 
 

- Recent waardeoverzicht huidige polis (kopie) 
Een recent waardeoverzicht van de polis heb je nodig als je de opgebouwde waarde 
wilt inbrengen in de nieuwe hypotheek of wilt laten uitkeren. 

 
Gegevens te kopen woning: 
- Koopovereenkomst (kopie) 

Kopie van de door alle partijen ondertekende koopovereenkomst. Is er sprake van 
erfpacht of splitsing, dan moet je een akte van erfpacht of een splitsingsakte 
aanleveren. 
 

- Of koop-/aannemingsovereenkomst (nieuwbouwwoning) (kopie) 
Kopie van de door alle partijen ondertekende koop-/aannemingsovereenkomst. Is er 
sprake van erfpacht of splitsing, dan moet je een akte van erfpacht of een splitsingsakte 
aanleveren. 
 

- Eigendomsbewijs (kopie) 
Is het door het kadaster gewaarmerkte bewijsstuk met daarin wie de eigenaar is van de 
woning. Vaak is dit toegevoegd aan de koopovereenkomst. 
 

- Taxatierapport (origineel) 
Een origineel document met daarin de marktwaarde. Is er sprake van een verbouwing 
moeten ook deze kosten verwerkt zijn in het rapport. Sommige geldverstrekkers stellen 
zeer specifieke eisen aan de taxatie overleg daarom altijd eerst met de 
hypotheekadviseur. Het rapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Of; 
 

- Desktop Taxatie (origineel) 
Bij de Desktop Taxatie wordt de waarde eerst bepaald aan de hand van het 
geautomatiseerde waarderingsmodel en de woningmarktinformatie van Calcasa. Dit 
model berekent de waarde van de woning aan de hand van vergelijkbare verkochte 
woningen, waarbij rekening wordt gehouden met woningkenmerken, locatie en 
marktprijsontwikkelingen. Deze waarde wordt gecheckt door een taxateur. De Desktop 
Taxatie kan alleen gebruikt worden als je tot 90 % van de woningwaarde wilt lenen van 
de geldverstrekker. 
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- WOZ-beschikking (kopie) 

In sommige gevallen is een kopie van de WOZ-beschikking voldoende. De WOZ-
beschikking bevat de getaxeerde waarde door de gemeente. 
 

- Bouwkundig rapport (origineel) 
Dit is een rapport waarin de bouwkundige staat van de woning wordt beschreven en 
de consequenties van het herstel van eventuele gebreken. 
 

- Meerwerkspecificatie/verbouwingsspecificatie (origineel) 
De specificaties voor meerwerk en verbouwing moeten per onderwerp worden 
gespecificeerd. Het totaalbedrag dient eveneens vermeld te worden. 
 

- Erfpachtovereenkomst (kopie) 
Is de overeenkomst tussen erfpachter als gebruiker en de eigenaar van de grond. De 
eigenaar kan de gemeente zijn maar ook een particulier of vastgoedbedrijf. 

 
Gegevens huidige woning (i.v.m. overbrugging): 
- Koopovereenkomst huidige woning (kopie) 

Als de huidige woning verkocht is, is het voldoende om de hypotheekverstrekker een 
kopie te geven van de koopakte van uw verkochte woning ondertekend door alle 
partijen. 
Let op! De ontbindende voorwaarden in de akte moeten zijn verlopen. 
 

- Taxatierapport (origineel) 
Een origineel document met daarin de marktwaarde. Sommige geldverstrekkers stellen 
zeer specifieke eisen aan de taxatie overleg daarom altijd eerst met de 
hypotheekadviseur of; 
 

- Desktop Taxatie (origineel) 
Bij de Desktop Taxatie wordt de waarde eerst bepaald aan de hand van het 
geautomatiseerde waarderingsmodel en de woningmarktinformatie van Calcasa. Dit 
model berekent de waarde van de woning aan de hand van vergelijkbare verkochte 
woningen, waarbij rekening wordt gehouden met woningkenmerken, locatie en 
marktprijsontwikkelingen. Deze waarde wordt gecheckt door een taxateur. De Desktop 
Taxatie kan alleen gebruikt worden als je tot 90 % van de woningwaarde wilt lenen van 
de geldverstrekker. 
 

- Saldo-opgave bestaande hypotheek (kopie) 
Wanneer er een restschuld bestaat uit de huidige hypotheek, is voor de 
overbruggingsfinanciering een recente opgave vereist van de resterende lopende 
hypotheekschuld. Dit kan bijvoorbeeld de meest recente jaar- of halfjaaropgave zijn. 

 
Echtscheidingsstukken: 
- Door beiden ondertekend echtscheidingsconvenant (indien opgemaakt) (kopie) 

Het echtscheidingsconvenant is een document waarin de afspraken staan die jij en je 
ex-partner hebben gemaakt. Onderwerpen die daarin besproken worden zijn vaak; 
afspraken over de woning, partneralimentatie, afspraken over de kinderen, verdelen 
van het vermogen en afspraken over het pensioen. 
 

- Conceptakte van scheiding en deling (kopie) 
Dit is een notariële akte waarin beschreven wordt aan wie de woning wordt 
toebedeeld. De akte wordt na ondertekening ingeschreven bij het kadaster. 
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- Uittreksel van de inschrijving van de echtscheiding bij de burgerlijke stand (kopie) 

Dit is het schriftelijke bewijs van de echtscheiding die je kunt opvragen bij de 
gemeente. 
 

- Echtscheidingsvonnis of beschikking (kopie) 
Hierin staat de uitspraak van de rechter wat daarna wordt ingeschreven in de 
registers van de burgerlijke stand. 

 
Overige stukken: 
- Legitimatiebewijs (kopie) 

Het legitimatiebewijs moet een goed leesbare kopie van een geldig paspoort of 
een geldig Europees identiteitsbewijs zijn. Rijbewijzen worden niet geaccepteerd 
als legitimatiebewijs. 


