
 
 

 

Benodigd bij hypotheek   

 
 

1. Kopie legitimatiebewijs; paspoort (ook de zijde met BSN) of kopie ID-kaart (2 zijden), 
geen rijbewijs! 
 

2. Werkgeversverklaring(en); mag digitaal en voorzien zijn van stempel van de werkgever. 
Geen stempel, dan een verklaring op papier met bedrijfslogo. Met blauwe pen ondertekend. 

 
3. Verklaring secundaire arbeidsvoorwaarden van werkgever(s) 

 
4. Originele loonstrook /stroken; de meest recente. Bij flexwerk of werken via 

uitzendbureau de jaaropgaves van de laatste 3 jaar. Aangehouden wordt het gemiddelde 
loon van deze 3 jaar, maar nooit meer dan het huidige loon. 
 

5. Eigenbedrijf: 3 jaaroverzichten en uittreksel K.v.K. 

 
6. Universeel Pensioen Overzicht (UPO) = De pensioenopgave van het pensioenfonds.  

Ook nabestaandenpensioen. Kijk eventueel ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl 
 

7. Bankafschrift met rek. nr. en naam waarvan de rente geïncasseerd mag worden. Adres 
op bank afschrift moet gelijk zijn aan adres van de laatste 3 maanden in BRP. 
 

8. Bankafschrift met datum waarop eigen middelen staan opgegeven; graag ook 
aantonen hoe deze middelen daar zijn gekomen. (bankafschrift 1 jaar geleden?) 
 

9. Aangifte IB 2012 (als er in 2012 een eigen woning was) of hypotheekjaaropgave van 

2012  

 

10. Hypotheekjaaroverzicht + IB aangifte afgelopen jaar 
 

11. Getekende kopie van koopakte of kopie koop- aanneemovereenkomst; digitaal. 
 

12. Verbouwingsspecificatie; graag zo veel mogelijk gespecificeerd. 
 

13. Nibud formulier invullen 

 

14. Inventarisatie formulier hypotheek verleden 
 

15. Taxatierapport van de (aan te kopen) woning. Bouwkundig rapport bij een huis ouder dan 
50 jaar en appartement voor 1941 

 
16. BKR? Zijn er leningen? Telefoon? Private autolease?; ook creditcards en kredietruimte 

op  bankrekening is een lening! 
 

17. Mogelijk Kredietruimte op bankrekening opzeggen. Bij inlossing krediet:  kopie van 
contract, meest recente saldobiljet waarop limiet en openstaand saldo zichtbaar is.  
 

18. Opgave studieschuld bij DUO; wat is de maandelijkse last? 
 

19. Onderhandse lening? Graag de documenten aanleveren. 
 

20. Partneralimentatieverplichting of ontvangst? Graag bewijs aanleveren met convenant. 
 

21. Betalingsafspraken met Belastingdienst of incassobureau? 
 

 



 
 
 
 
 

22. Wie verricht de taxatie? …………………………………………………. 
 

23. Naam, adres etc. van de (gewenste) notaris: 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
24. Datum ontbindende voorwaarden:  …………………………………. 

 
25. Datum passeren: …………………………………………………………… 

 
26. Bankgarantie nodig?  Ja / Nee 

 
27. Datum aanleveren bankgarantie:  …………………………………… 

 
 
 
Mogelijk extra op te vragen documenten: 

 
 

28. Kopie eigendomsbewijs van de woning. 
 

29. Kopie huidige hypotheekakte; hypotheek jaaroverzicht van januari jl. 
 
24. Afkoopwaarde(s) lopende verzekeringen 

 
25. Opvragen van de pro forma aflosnota/saldo biljet van de huidige woningfinanciering. 

 
 

 
Taak SKV advies: 

 
26. Ontvangstbevestiging Dienstverleningsdocument ( DVD). 

 
27. Opdracht tot dienstverlening bespreken en ondertekenen. 

 
28. Klantprofiel doornemen 

 
29. Inventarisatie / opgave lopende verzekeringen 

 
30. WOZ waarde huidig en/of nieuwe woning: ……………………/…………………. 

 
31. Makelaarscourtage  niet / wel?   € ………….. 

 
32. Opvragen van het pro resto saldo biljet van de huidige woningfinanciering. 

 
33. Aanvraag ORV + controle toezending gezondheidsvragen 

 
34. Aanvraag MBP + controle toezending gezondheidsvragen 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Tevens bij verkoop van huidige woning: 
 
 

35. Verklaring verkoopwaarde van verkopend makelaar 
 

36. Ondertekende verkoopakte van huidige woning 
 

37. Datum overdracht huidige woning: …………………………………………….. 

 

38. Uiterste datum van ontbinding contract door koper: ………………………… 

 

39. Kopie polis van huidige gekoppelde verzekering(en) 

 

40. Echtscheidingsconvenant ? 

 

41. Na of tijdens de scheiding: conceptakte van verdeling (via de notaris); of ontslag 
hoofdelijke aansprakelijkheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DOSSIERVORMING 
 
Dit document is opgesteld rekeninghoudend met de specifieke eisen van diverse aanbieders. 
 
Werkgeversverklaring 

Een werkgeversverklaring dient aan de volgende eisen te voldoen: 
- door één en dezelfde persoon ingevuld; 
- geen doorhalingen en/of verbeteringen; 
- één handschrift; 
- één kleur pen; 
- alle onderdelen dienen te worden aangekruist c.q. ingevuld; 
- de WGV dient te worden voorzien van een bedrijfsstempel. Indien het bedrijf geen stempel 

heeft, dient hiervoor een originele verklaring op briefpapier te komen. Deze verklaring 
dient te zijn ondertekend door de ondertekenaar van de WGV; 

- de intentieverklaring dient, indien van toepassing, apart te worden gestempeld en 
ondertekend; 

- over het algemeen mag een werkgeversverklaring niet ouder dan 3 maanden zijn, 
gerekend met de offertedatum. Er zijn echter ook geldverstrekkers die kijken naar de 
datum van binnenkomst. 

 
Salarisstrook 

Een salarisstrook dient aan de volgende eisen te voldoen: 
- het periodesalaris dient te herleiden te zijn naar de werkgeversverklaring; 
- betaling per kas wordt door een geldverstrekker niet geaccepteerd. Dan dienen er over het 

algemeen van 6 maanden loonstroken met de loonbijschrijvingen aangeleverd te worden; 
- altijd de meest recente loonstrook aanleveren. 

 
Loonbijschrijving 

Een loonbijschrijving dient aan de volgende eisen te voldoen: 
- corresponderend met de salarisstrook die is aangeleverd, zowel qua bedrag als qua 

salarisperiode; 
- geen doorhalingen; 
- indien men een uitdraai internet bankieren aanlevert, dient deze te zijn voorzien van de 

n.a.w. gegevens. Let op, dit dient een gedownload afschrift te zijn, en geen  ‘print screen’; 
 
Taxatierapport 

Een taxatierapport dient aan de volgende eisen te voldoen: 
- de waardes moeten zijn geparafeerd door de taxateur; 
- alle pagina’s moeten zijn geparafeerd door de taxateur; 
- het rapport moet zijn ondertekend door de taxateur; 
- de afstand van de taxerend makelaar tot het getaxeerd object dient acceptabel te zijn (zie 

de acceptatiegids van de gelsverstrekker); 
- punt J.1.a. of c. dient te zijn geraadpleegd en ingevuld. Op de site www.bodemloket.nl 

kunt u zien welke instantie er geraadpleegd moet worden, de gemeente of de provincie. 
- er dient een compleet kadastraal uittreksel te zijn bijgevoegd; 
- voor het insturen van het rapport dienen de getaxeerde waardes te worden gecheckt; 

 
Eigendomsbewijs 

Een eigendomsbewijs dient aan de volgende eisen te voldoen: 
- moet op naam van de aanvrager(s) van de hypotheek staan; 
- alle pagina’s dienen aanwezig te zijn; 
- wellicht overbodig om te melden, maar een hypotheekakte of een koopakte is geen 

eigendomsbewijs; 
- geen concept, maar een definitief exemplaar ondertekend door de notaris. 

 
 



 
 

Saldobiljet hypotheek 

Een saldobiljet hypotheek dient aan de volgende eisen te voldoen: 
- er mogen geen achterstanden op vermeld zijn 
- hij moet van het jaar voorafgaand aan het jaar van de nieuwe hypotheekaanvraag zijn 
- Op het biljet dienen de N.A.W.-gegevens van de aanvrager(s) vermeld te staan 

 
Saldobiljet krediet 

Een saldobiljet krediet dient aan de volgende eisen te voldoen: 
- de limiet moet er op vermeld zijn 
- altijd de meest recente aanleveren 

 
Opheffingsbewijs krediet 

Een opheffingsbewijs van een krediet dient aan de volgende eisen te voldoen: 
- de limiet van het betreffende krediet dient er op vermeld te zijn 

 
Koopakte 

Een koopakte dient aan de volgende eisen te voldoen: 
- dient door beide partijen te zijn ondertekend; 
- de koopsom dient er duidelijk in te staan; 
- het bedrag aan roerende zaken dient te zijn ingevuld, ook als deze nul is. 

 
Koop/aanneemovereenkomst 

Een koop/aanneemovereenkomst dient aan de volgende eisen te voldoen: 
- dient door beide partijen te zijn ondertekend; 
- de bouwtermijnen dienen er in te staan; 

 
Verbouwings-/meerwerkspecificatie 

Een verbouwings-/meerwerkspecificatie dient aan de volgende eisen te voldoen: 
- dient te allen tijde door de klant(en) te zijn ondertekend; 
- moet kloppen met de verbouwing als vermeld in het taxatierapport en altijd minimaal gelijk 

te zijn aan het bouwdepot. 
 
Acceptatiebevestiging leven 

Een acceptatiebevestiging leven dient aan de volgende eisen te voldoen: 
- de verpanding aan de geldverstrekker dient er op vermeld te zijn; 
- de bruto prognose bij 8% rendement dient minimaal gelijk te zijn aan het leningdeel Leven  
- het verzekerde overlijdensrisico dient overeen te komen met het bedrag vermeld in de 

hypotheekofferte. 
 
Financieringsopzet 

Een financieringsopzet dient aan de volgende eisen te voldoen: 
- moet altijd overeenkomen met de gevraagde hypotheek. 

 
Kopie identiteitsbewijs 

Een kopie identiteitsbewijs dient aan de volgende eisen te voldoen: 
- mag niet als vermist geregistreerd staan; 
- geen rijbewijs (dit is wel een legitimatiebewijs, maar geen identiteitsbewijs); 
- dient te zijn “gewaarmerkt” (dus voorzien van een firmastempel, datum, naam en 

handtekening adviseur, alsmede de tekst “origineel gezien en akkoord”). 
- Kopieer elk identiteitsbewijs op een apart A4-tje 

 
Eigen middelen 

Tegenwoordig willen vrijwel alle banken zien dat een krediet wat moet worden afgelost voor 
passeren, ook daadwerkelijk met eigen middelen is afgelost. Levert u een bankafschrift als bewijs 
aan met daarop tevens een storting zichtbaar, afkomstig van derden, dan roept dat vragen op. Dat 
zou namelijk kunnen betekenen dat er geld geleend wordt of dat er een schenking heeft 
plaatsgevonden om het krediet af te lossen. En dan moet weer aangetoond worden hoe die 
constructie in elkaar steekt. 
 


