
 
35 vragen aan uw hypotheekadviseur 
 
 
U bent op zoek naar de beste hypotheek en schakelt daarom een hypotheekadviseur in. Iemand 
die verstand van zaken heeft en antwoord kan geven op al uw vragen. Maar weet u al welke 
vragen u gaat stellen? Wat belangrijk is als u een hypotheek afsluit? 
 
Waarschijnlijk niet helemaal. Logisch, want u bent immers geen hypotheekspecialist. Wij wel, en 
met dit formulier helpen wij u graag een eind op weg. De 35 belangrijke vragen die u uw 
hypotheekadviseur kunt (moet) stellen, hebben wij hieronder voor u opgesomd. De antwoorden 
kunt u tijdens het adviesgesprek meteen achter de vragen noteren. Ideaal toch? 
 
Wij wensen u veel succes bij de keuze van de beste hypotheek! 
 
Hypotheekrente.nl 
 
Kijk op www.hypotheekrente.nl voor de actuele hypotheekrentetarieven van alle banken en 
verzekeraars in Nederland en vraag meteen een gratis offerte aan!Vergelijk het aanbod 
trekkers op 

Vergelijk het aanbod van alle geldverstrekkers op 

 
 
 
Wat gebeurt er met mijn hypotheek bij:  
  
 
Verhuizing             
               
                
 
Afloop rentevaste periode           
               
                
 
Scheiding             
               
                
 
Overlijden             
               
                
 
Arbeidsongeschiktheid           
               
                
 
Werkloosheid             
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Samenwonen             
               
                
  
Extra aflossing            
               
                
 
Verandering werkgever           
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Is er rekening gehouden met:
  
 
Overwaarde huidige            
 woning             
                
 
Bankgarantie              
Waarborgsom             
                
 
Pensioeninkomen            
              
               
 
Minder of meer werken           
              
               
 
Splitsing              
Box 1 en Box 3            
               
 
Consumptieve uitgaven           
              
               
 
Max. 30 jaar renteaftrek           
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Aanwezige kredieten            
              
               
 
Inbreng aanwezige               
verzekeringen             
               
 
Een hogere inschrijving            
              
              
     
Overbruggingskrediet            
              
               
 
Bouwdepot             
              
               
  
Bouwkundige keuring           
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Opstalverzekering            
              
               
 
Taxatiekosten             
              
               
 
Nationale              
Hypotheekgarantie            
               
 
Notariskosten             
              
               
 
Splitsing               
verzekeringspolis i.v.m.              
successie en erfrecht             
 
Aanpassing testament            
(let op polissplitsing)             
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Samenlevingscontract            
(let op polissplitsing)            
                 
 
Alimentatieverplichtingen           
              
               
 
Bijleenregeling             
              
               
 
Overig vermogen            
              
               
 
Te verwachten vermogen            
(erfenis, bonussen enz.)           
                

 
Vergelijk het aanbod van alle geldverstrekkers op

 

 
 

 
Welke stukken heb ik nodig voor mijn hypotheek?

 
 

 Werkgeversverklaring   (deze kunt u gratis downloaden op www.hypotheekrente.nl) 
 

 Recente salarisstrook    (maximaal 2 maanden oud) 
 

 Kopie geldig paspoort/identiteitskaart 
 

 Afschrift(en) aanwezig(e) krediet(en) 
 

 Overzicht aanwezig vermogen 
 

 Koopcontract of koop/aannemingsovereenkomst 
 

 
Aantekeningen 
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