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Infoblad
Dienstenwijzer Eigen Huis
Aankoopzekerheid
Eigen Huis Geldzaken B.V. 

De dienstverlening met betrekking tot Eigen Huis Aankoopzekerheid wordt uitgevoerd door Eigen Huis 

Geldzaken B.V. (hierna ook te noemen Eigen Huis Hypotheekadvies). 

WAT IS EIGEN HUIS AANKOOPZEKERHEID?

Eigen Huis Aankoopzekerheid is een dienst die via de 

hypotheekadviseurs van Vereniging Eigen Huis (Eigen 

Huis Hypotheekadvies) kan worden aangevraagd. Eigen 

Huis Aankoopzekerheid biedt u de mogelijkheid om een 

bod op een woning uit te brengen zonder dat u daarbij 

een voorbehoud van financiering hoeft te maken.  

De volgende factoren zijn van groot belang als u een 

woning wilt kopen:

-  Uw mogelijkheden voor het verkrijgen van een 

hypotheek;

-  De taxatiewaarde van de aan te kopen woning (en 

evt. van de door u te verkopen woning).

WAT DOET EIGEN HUIS HYPOTHEEKADVIES

Eigen Huis Hypotheekadvies is uw aanspreekpunt tijdens 

het gehele aankoopproces en coördineert het proces 

tussen alle betrokken partijen bij de dienstverlening 

rondom Eigen Huis Aankoopzekerheid. Het is namelijk 

belangrijk om tijdens dit proces één aanspreekpunt te 

hebben die voor u de tijdslijnen bewaakt en de snelheid 

van het proces in de gaten houdt, zodat u kunt bieden 

zonder voorbehoud van financiering. 

Eigen Huis Hypotheekadvies houdt u op de hoogte 

gedurende het proces, is bereikbaar voor al uw vragen en 

geeft u uiteindelijk duidelijkheid over uw mogelijkheden. 

Ook monitort Eigen Huis Hypotheekadvies de 

wettelijke bedenktijd* van drie dagen en geeft u (indien 

noodzakelijk) instructies hoe te handelen.

 

* Zorg ervoor dat u een ontvangstbevestiging van de 

koopovereenkomst ondertekent zodat voor iedereen 

duidelijk is wanneer de bedenktijd ingaat en eindigt. Let er 

zelf goed op om binnen de bedenktijd tijdig en op de juiste 

manier te ontbinden als de financiering toch niet zeker is.

Zorg ervoor dat de ontbindingsverklaring de verkoper en 

eventueel de notaris, als daar ‘woonplaats’ gekozen is, 

bereikt hebben vóór het verstrijken van de 3 dagen termijn. 

Stuur tegelijkertijd een kopie van de brief naar de verkopend 

makelaar. Ontbind bij voorkeur met een aangetekende brief. 

Stuur de brief voor de zekerheid ook per gewone post, per 

mail of per fax.

EIGEN HUIS HYPOTHEEKADVISEUR

De hypotheekadviseur van Eigen Huis Hypotheekadvies 

berekent uw mogelijkheden voor het verkrijgen 

van een passende hypotheek en zal op basis 

daarvan een aanvraag doen bij de bank. Eigen Huis 

Aankoopzekerheid is alleen mogelijk in combinatie met 

een hypotheekadviseur van Eigen Huis Hypotheekadvies. 

De hypotheekadviseurs van Eigen Huis Hypotheekadvies 

zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden van de 

bank en het proces van Eigen Huis Aankoopzekerheid. 

Om een aanvraag te kunnen doen bij de bank is het 
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noodzakelijk dat u een opdracht tot dienstverlening met 

betrekking tot Eigen Huis Aankoopzekerheid tekent bij 

een hypotheekadviseur van Eigen Huis Hypotheekadvies. 

Voor het gebruikmaken van de dienstverlening van Eigen 

Huis Hypotheekadvies betaalt u de reguliere kosten van 

een hypotheekadvies.

Het aanvraagproces is afwijkend ten opzichte van het 

reguliere aanvraagproces van hypotheken. Met de bank 

zijn aanvullende afspraken gemaakt over de (kortere) 

doorlooptijd van uw dossier.

HET PROCES VAN DE HYPOTHEEKAANVRAAG

De hypotheekadviseur van Eigen Huis Hypotheekadvies 

zal voorafgaand aan de hypotheekaanvraag de daarvoor 

noodzakelijke documenten bij u opvragen en deze 

beoordelen. Het is mogelijk dat op basis van de door 

u aangeleverde gegevens er nog aanvullende stukken 

worden opgevraagd. Nadat alle documenten correct 

en volledig zijn bevonden kan de hypotheekaanvraag 

worden ingediend bij de bank. Vervolgens kan er 

duidelijkheid worden gegeven of het voor u financieel 

mogelijk is om een bod uit te brengen. 

DE TAXATIEWAARDE VAN DE AAN TE KOPEN WONING

Als uw bod wordt geaccepteerd schakelt Eigen Huis 

Hypotheekadvies een taxateur van Nationale Taxatie 

Service (NTS) in. De taxateur zal op de kortst mogelijke 

termijn het aan te kopen pand bezoeken en als onderdeel 

van de taxatie ook een bouwkundige opname van de 

woning doen. Dit is iets anders dan het uitvoeren van een 

zelfstandige bouwkundige keuring die tot doel heeft om 

u inzicht te geven in de algemene bouwkundige staat van 

een woning waarvoor u in bepaalde gevallen misschien 

een bouwkundig voorbehoud in het koopcontract wilt 

laten opnemen.

De taxateur kan het pand op de kortst mogelijke termijn 

bezoeken, omdat u dit voorbehoud meeneemt in uw 

bieding naar de verkopende partij en/of verkopend 

makelaar. U verkrijgt hiermee vroegtijdig en volledig 

inzicht in de door u aan te kopen woning. Na de 

opname van de taxateur ontvangt u een gevalideerd 

taxatierapport.

INFORMATIEVOORZIENING

Om de voortgang in het proces te kunnen bewaken 

is het belangrijk dat u gedurende het gehele proces 

snelle, actieve en volledige medewerking verleent aan 

alle verzoeken die vanuit Eigen Huis Hypotheekadvies, 

de hypotheekadviseur van Eigen Huis Hypotheekadvies, 

de taxateur van NTS en overige bij de dienstverlening 

betrokken personen worden gedaan; uiteraard geldt 

dit ook voor de verkopende partij van de woning. Om 

dit te bewerkstelligen geven wij u informatie op welke 

wijze het uitbrengen van uw bieding op de aan te kopen 

woning dient te worden geformuleerd.

De hypotheekadviseur van Eigen Huis Hypotheekadvies 

heeft voor het aanvragen van de hypotheek uw meest 

recente gegevens nodig. Voor de correcte uitvoering 

van de opdracht is het noodzakelijk dat u tijdig alle 

gegevens verstrekt die aan u worden gevraagd voor de 

hypotheekaanvraag dan wel krachtens de wet verplicht 

zijn om in te winnen. U bent er voorts aan gehouden 

om uit eigen beweging en tijdig alle informatie te 

verstrekken, waarvan u weet of redelijkerwijs behoort 

te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de 

opdracht van belang is en/of kan zijn. De informatie dient 

te worden verstrekt in de vorm en op de wijze zoals door 

Eigen Huis Hypotheekadvies wordt verzocht. 

Indien de informatie niet en/of niet tijdig wordt verstrekt 

dan is Eigen Huis Hypotheekadvies gerechtigd om de 

(verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op 

te schorten en is zij niet aansprakelijk voor de daaruit 

voorvloeiende gevolgen. U staat in voor de juistheid, 

volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte 

informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Wij 

zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, 

doordat wij zijn uitgegaan van door u verstrekte onjuiste 

en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of 

onvolledigheid voor ons kenbaar behoorde te zijn. Indien 

de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat 

u de genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel 

doordat de door u verstrekte informatie niet voldoet, dan 

zijn de daaruit voortvloeiende schade en (extra) kosten 

geheel voor uw eigen rekening. Daarnaast zijn wij dan 

gerechtigd om het eventuele (extra) honorarium voor de 

daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden 

bij u in rekening te brengen.

KOSTEN EIGEN HUIS AANKOOPZEKERHEID EN 

LIDMAATSCHAP VERENIGING EIGEN HUIS 

Het tarief van Eigen Huis Aankoopzekerheid bedraagt 

€ 399. Eigen Huis Aankoopzekerheid geldt voor één 

specifiek onderpand; voor ieder opvolgend pand (bij-

voorbeeld bij een niet aanvaarde bieding op een eerder 

onderpand) bedragen de aanvullende kosten €125. 

https://www.eigenhuis.nl/hypotheekadvies/kosten-eigen-huis-hypotheekadvies/
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Door de bank wordt bij het passeren van uw hypotheek 

eenmalig € 165 in rekening gebracht vanwege de 

extra kosten verbonden aan het afwijkende (snellere) 

acceptatieproces. Indien er sprake is van een nog 

te verkopen woning (u bent doorstromer) en uw 

woning is nog niet verkocht geldt een toeslag van € 

35 in verband met een Calcasa-waardebepaling van 

uw huidige woning. Deze kosten worden eveneens 

verrekend bij de notaris.

Om gebruik te kunnen maken van Eigen Huis 

Aankoopzekerheid is een lidmaatschap van Vereniging 

Eigen Huis een voorwaarde. Informatie over het 

lidmaatschap en de kosten vindt u op: eigenhuis.nl/

lid-worden. Bij het gebruikmaken van de dienst Eigen 

Huis Aankoopzekerheid is het lidmaatschap het eerste 

jaar gratis

 

CONDITIES EIGEN HUIS AANKOOPZEKERHEID

Om in aanmerking te komen voor Eigen Huis 

Aankoopzekerheid gelden de volgende condities. De 

hypotheekadviseur van Eigen Huis Hypotheekadvies 

stemt met u voorafgaand en tijdens het proces (indien 

noodzakelijk) af of u voldoet en/of blijft voldoen aan de 

condities van Eigen Huis Aankoopzekerheid.

Voor Eigen Huis Aankoopzekerheid gelden in ieder 

geval de navolgende (belangrijkste) condities*:

-  Hypotheekbedrag maximaal € 500.000.

-  Maximale bieding op een woning bedraagt  

€ 500.000.

-  Eigen Huis Aankoopzekerheid is geldig voor 

bestaande woningen en appartementen bestemd 

en gebruikt voor eigen bewoning.

-  Indien sprake is van een appartement dienen op 

voorhand de volgende VvE-stukken te worden 

aangeleverd:

 o Meerjarenonderhoudsplan (mjop);

 o Financieel jaarverslag;

 o Laatste notulen algemene vergadering;

 o Huishoudelijk reglement;

 o  Polisblad i.v.m. herbouwwaarde (als mjop niet 

aanwezig is).

-  De navolgende onderpanden komen niet in 

aanmerking voor Eigen Huis Aankoopzekerheid:

 o  Monumentale woningen, woonboerderijen, 

landgoederen met NSW-status;

 o Woningen buiten Nederland;

 o Woningen op de Waddeneilanden; 

 o Bedrijfspanden, kantoren, winkels;

 o (Woon)boten, watervilla’s en recreatiewoningen;

 o Nog te realiseren woningen, (bouw)grond;

 o  Objecten met andere bestemming dan alleen 

wonen;

 o  Onzelfstandige woningen (bijvoorbeeld 

kamerverhuur, hospita);

 o  Meerdere kadastrale percelen, en percelen met 

meer dan één bijgebouw;

 o (Deels) verhuurde of te verhuren panden;

 o  Onderpanden welke niet worden aangeboden 

op Funda. Indien de woning wel op Funda 

aangeboden wordt, maar met onvoldoende 

foto’s komt het onderpand tevens niet in 

aanmerking voor Eigen Huis Aankoopzekerheid.

-  U gaat de woning uitsluitend zelf (evt. tezamen met 

uw partner en kinderen) bewonen.

-  De aanwezigheid van een regulier inkomen. Het 

gaat hierbij om inkomen uit loondienst, pensioen 

en/of inkomen als zelfstandig ondernemer. 

Afwijkende inkomensbronnen worden voor het 

verkrijgen van Eigen Huis Aankoopzekerheid niet 

meegenomen.

* Bovenstaande condities zijn de belangrijkste condities 

(de lijst is dus niet-limitatief). Er kunnen buiten de hier 

genoemde condities nog verdere condities worden 

gesteld.

HEEFT U VRAGEN OF ADVIES NODIG? 

NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN U GRAAG.

Onze binnendienst is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.30 uur.  

Op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Telefoonnummer (085) 08 11 530.

Dit is een uitgave van Eigen Huis Geldzaken B.V. (een 100% dochter van Vereniging Eigen Huis •  
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