
 

  

 

Benodigde stukken hypotheekproces 

Het is wenselijk dat het hypotheekproces zo spoedig mogelijk wordt afgerond 

zodat u snel een akkoord krijgt van de hypotheekverstrekker. 

In het koopcontract heeft u te maken met een ontbindende voorwaarde van financiering.  

Deze termijn staat vaak op 4 tot 5 weken en daarom is het van belang om snel de hypotheek 

rond te krijgen. Het spoedig aanleveren van stukken is van uiterst belang om de hypotheek snel 

rond te krijgen. Wij hebben daarom een uitgebreid overzicht gemaakt van stukken die wij van u 

willen ontvangen. 

 

Benodigde stukken inzake inkomen 

 

- Recente salarisstrook (niet ouder dan 1 maand) 

- Originele Werkgeversverklaring (graag deze mailen in kleur) 

- Intentieverklaring bij bepaalde tijd, indien geen intentie jaaropgaves laatste 3 jaren 

- Kopie arbeidscontract indien er sprake is van een bepaalde tijd  

 

Benodigde stukken verzekeringen 

 

- De bank (NHG verplicht dit)  wilt vaak dat er bij een hypotheek een verzekering is bij  

   overlijden. Daarom willen zij een kopie van een polis hebben. 

   Indien u geen bestaande verzekering heeft dienen wij een aanvraag in te dienen bij een   

   verzekaar. Wij willen u vragen het aanvraagformulier hiervan te tekenen en de  

   gezondheidsverklaring in te vullen (deze gezondheidsvragen gaan meestal naar uw email) 

 

  



Benodigde stukken woning 

- Taxatierapport, wij zorgen ervoor dat deze door de taxateur aan de bank wordt aangeleverd     

  , hiervoor hebben wij het getekend taxatie opdracht formulier nodig. 

   Indien u zelf de taxatie wilt regelen stuur ons zsm deze toe, let op dat de taxatie gevalideerd    

   dient te zijn. 

- Door alle partijen getekende koopovereenkomst. 

- Indien u gaat verbouwen graag de verbouwingspecificatie (bedrag dient gelijk te zijn aan  

   bedrag zoals wordt aangegeven in taxatierapport)  

 

 

Benodigde stukken vermogen 

 

- Overzicht van de spaargelden, dit dient een uitdraai zijn via online bankieren van de laatste 3     

   maanden. 

     

   Tenaamstelling rekeninghouder 

   Datum  

   Bedrag 

   Rekeningnummer 

- Bepaalde geldverstrekkers willen dat ook het spaargeld uit het verleden wordt aangetoond   

   met het oog de herkomst beter te kunnen te achterhalen. 

   Daarom ook een overzicht van het spaargeld van minimaal 6 maanden geleden. 

 

- Indien er vermogen wordt ingebracht afkomstig van een schenking dan hebben wij een    

  schenkingsovereenkomst/ kort briefje van schenker nodig alsmede paspoort en/of   

  identiteitskaart. 

-   

  



Overige stukken 

- Kopie paspoort en/of identiteitskaart van iedere aanvrager (voor- en achterkant) 

- Van de rekening waarvan de hypotheek gaat incasseren een bankafschrift met hierop 

   uw naam, adres en bankrekeningnummer. 

- Aangifte inkomstenbelasting 2015, let op niet de aanslag maar de aangifte zelf 

- Pensioenoverzicht van de werkgever alsmede het overzicht op www.mijnpensioenoverzicht.nl  

- Opgebouwde arbeidsverleden, deze is te downloaden op   

  http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/digitaal-verzekeringsbericht.aspx  

- Indien er kredieten zijn graag openstaande saldo overzicht alsmede het originele contract van  

   de lening 

- Als u kinderen heeft, graag de namen en de geboortedata alsmede aangeven of zij inwonend 

danwel uitwonend zijn. 

 

 

Extra overige informatie alleen in de volgende situaties 

   

Doorstromers (eerder een hypotheek gehad) 

- Aangifte inkomstenbelasting 2012, let op niet de aanslag maar de aangifte zelf 

- Gegevens van de hypotheken vanaf 2001. 

   Graag ontvangen wij de hypotheekakten van de hypotheken uit het verleden. 

- Overzicht van woningen die in verleden zijn verkocht en of er sprake was van winst/verlies. 

   Graag hierbij ook de notaris afrekeningen sturen. 

   Dit ivm bepalen fiscale aftrekbaarheid  hypotheek. 

- Indien u op het moment nog een hypotheek heeft lopen graag de recente hypotheekstukken  

  opsturen alsmede de aan de hypotheek gekoppelde producten, zoals 

  spaar/beleggen/overlijdensrisico verzekeringen.  

   

Indien u nog een woning in bezit heeft ontvangen wij graag: 

 

Indien er al een koper is gevonden voor de woning het verkoopcontract  

 

OF  

 

Indien er nog geen  koper is van uw woning een waardebepaling van een makelaar.  

U kunt ook de WOZ meesturen als dit een goed beeld geeft van de opbrengst. 

 

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/digitaal-verzekeringsbericht.aspx


Aankoop nieuwbouw woning 

- Koop/aannemingsovereenkomst getekend door alle partijen 

- Opgave meerwerk 

- Afgegeven bouwvergunning alsmede GIW certificaat 

 

 

   

 

  

 

 


