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Begrippenlijst hypotheekofferte 
 
 

Acceptatieverklaring 
Als je deze verklaring ondertekent en terugstuurt, accepteer je de offerte in de huidige vorm. Je 
verstrekt de benodigde gegevens zoals de naam van de notaris en uw bank- of girorekening. Ook 
machtig je de geldverstrekker om de verschuldigde bedragen i.v.m. de lening van jouw rekening 
te schrijven. 
 

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. 
 

Bankgarantie 
De bank garandeert dat zij op eerste aanmaning jouw schuld, waarvoor de bank garant staat, 
voldoet. Na het tekenen van de voorlopige koopovereenkomst wordt meestal een 
aanbetaling/waarborgsom of bankgarantie gevraagd van 10% van de koopsom. Zie ook 
contragarantie 
 

Bereidstellingsprovisie 
Een hypotheekofferte is maar een beperkte tijd geldig. De geldverstrekker biedt vaker de 
mogelijkheid om de geldigheid van de offerte te verlengen met een aantal maanden. Het 
renteaanbod in de offerte geldt ook gedurende de verlenging. De geldverstrekker kan hiervoor 
wel verlengingskosten oftewel bereidstellingsprovisie in rekening brengen. 
 

Betalingsbeschermer 
Zie woonlastenverzekering 
 

Bijkomende eenmalige kosten 
Dit zijn kosten die voor jouw rekening zijn in verband met het afsluiten van de hypotheek. Je moet 
hierbij denken aan advies- en bemiddelingskosten, taxatiekosten, notariskosten en de kosten 
voor Nationale Hypotheek Garantie. 
 

Bijkomende terugkerende financiële verplichtingen 
Dit zijn de kosten die verplicht zijn bij de hypotheek. Denk hierbij aan kosten voor de 
opstalverzekering en een overlijdensrisicoverzekering. 
 

Bindend aanbod/ Bindende hypotheekofferte 
De definitieve hypotheekofferte zonder voorbehouden met een bedenktermijn van 14 dagen. 
Tijdens de bedenktermijn kan de geldverstrekker het aanbod niet intrekken of wijzigen. 
 

Bouwdepot 
Het bouwdepot is een bankrekening bij jouw geldverstrekker waarop het deel van de hypotheek 
wordt gestort dat nodig is voor de bouw van een nieuwbouwwoning of verbouwing. Vanaf deze 
rekening worden de verschuldigde bouwtermijnen en/of andere rekeningen betaald. 
 

Borgstelling 
De borgstelling wordt ook wel zekerheidsstelling door derde(n) genoemd. Degene die borg staat, 
verplicht zich met een overeenkomst (de borgstelling) om een verplichting van de schuldenaar 
(namelijk rente en aflossing aan de geldverstrekker betalen) na te komen, wanneer deze dit zelf 
niet meer doet. 
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Brondata 
Brondata zijn persoonlijke gegevens die direct worden opgehaald bij (overheids)instantie die over 
deze data beschikken. Bijvoorbeeld MijnOverheid, belastingdienst en UWV.  
 

Bureau Krediet Registratie (BKR) 
Het BKR informeert aangesloten organisaties over kredieten die een consument heeft afgesloten. 
Deze informatie helpt de geldverstrekker bij de afweging of het verantwoord is een hypotheek te 
verstrekken. 
 

Bureauwaardering 
Een Bureauwaardering is een taxatie op afstand, zonder fysieke inspectie en met ondersteuning 
van één of meer modelwaarden, van een woning. De modelwaarden worden vervolgens door 
een taxateur geëvalueerd en gecontroleerd. De Bureauwaardering kan alleen worden gebruikt 
voor het verkrijgen of aanpassen van een hypotheek als de hypotheek niet meer bedraagt dan 90 
% van de waarde van de woning.  

 

Contragarantie 
In een contragarantie verklaar je dat, als jouw geldverstrekker de bankgarantie daadwerkelijk 
moet betalen aan de verkopende partij, je deze som geld weer terugbetaalt aan de 
geldverstrekker. 
 

Dagrente 
Op het moment dat (of een paar dagen voordat) je de hypotheekakte bij de notaris tekent, wordt 
gekeken of de rente lager is geworden dan de rente in jouw offerte. Zo ja, dan betaal je de lagere 
rente. Je betaalt nooit meer dan de rente in de offerte. 
 

Dalrente 
Met dalrente betaal je de laagste rente tussen het moment dat de offerte is gemaakt en het 
moment dat je de hypotheekakte tekent. Je betaalt nooit meer dan de rente die in de offerte 
staat. Deze regeling wordt ook wel dalrentegarantie genoemd. 
 

Dalrentegarantie 
Zie dalrente 
 

Desktop Taxatie 
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 

 

Duurzaamheidskorting 
Is een korting op het rentepercentage van een hypotheek. Deze korting krijg je als de woning 
duurzaam is of wordt verduurzaamt.   

 

Economische looptijd 
De economische looptijd is de periode waarin de hypothecaire lening volgens de overeengeko-
men aflossingswijze geheel is afgelost. 
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Effectieve rente 
Zie jaarlijks kostenpercentage. 
 

Energieadvies 
Met een Energieadvies krijg je inzicht in hoe je jouw woning het beste kunt verduurzamen, 
inclusief een overzicht van de kosten en opbrengsten. 

 

Energielabel 
Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is en vermeldt welke 
energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Een energielabel is verplicht bij verkoop, verhuur 
of oplevering van een woning of appartement. 

 

Erfpacht 
Erfpacht is een genotsrecht op de grond waarop de eigen woning staat. Je bent dan geen 
juridische eigenaar van de grond maar mag er wel gebruik van maken. Voor het gebruik van de 
grond betaal je een vergoeding (canon). 

 

European Standard Information Sheet (ESIS) 

Een informatievel dat de geldverstrekker uiterlijk bij de bindende offerte aan de klant moet geven. 

Het maakt de kosten van verschillende aanbieders beter vergelijkbaar, ook internationaal. De 

vorm en inhoud van het document zijn voorgeschreven. 

Financiële Bijsluiter 
In een Financiële Bijsluiter bij een financieel product staat wat het product inhoudt en wat de 
kosten, de opbrengsten en de risico’s van het product zijn. Alle instellingen die complexe 
financiële producten (waaronder alle hypotheekvormen met uitzondering van aflossingsvrije, 
annuïteiten- en lineaire hypotheken) verkopen, zijn wettelijk verplicht de Financiële Bijsluiter te 
verstrekken of op hun website te zetten. Hierdoor kun je producten beter met elkaar vergelijken. 
 

Financieringsbedrag 
Het bedrag van de totale lening die je afsluit. 
 

Geldgever 
De geldgever verstrekt de hypotheek voor het financieren van de woning. Ook wel 
geldverstrekker of hypothecair financier genoemd. 
 

Geldnemer 
De geldnemer is degene die de hypotheek ontvangt om de woning te financieren. 
 

Hogere inschrijving 
Hoger inschrijven betekent dat de notaris jouw hypotheek voor een hoger bedrag inschrijft bij het 
Kadaster dan nodig is voor de koop van het huis. Je reserveert daarmee alvast kredietruimte voor 
de toekomst. Mocht je later een tweede hypotheek willen opnemen voor een verbouwing en de 
geldverstrekker gaat akkoord, dan hoef je niet meer langs de notaris en bespaar je deze kosten. 

 

Hypothecair financier 
Zie geldgever 

 

Hypotheekakte 
In de hypotheekakte staan alle rechten en plichten van de hypotheekgever (de klant) en de 

hypotheeknemer (de geldverstrekker). Er wordt een recht van hypotheek gevestigd op het 
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onroerend goed. De hypotheekakte wordt opgesteld door een notaris. De akte wordt opgenomen 

in het openbare hypotheekregister van het Kadaster. 

Hypotheekbeschermer 
Zie woonlastenverzekering 
 

Inkomensbepaling loondienst 
De Inkomensbepaling Loondienst is een methode voor het vaststellen van het inkomen. 
Gegevens uit het UWV verzekeringsbericht van de aanvrager vormen daarbij de gegevensbron. 
Door beleids- en rekenregels hierop toe te passen bereken je het maximale inkomen dat kan 
worden gebruikt voor de berekening van het inkomen waar geldverstrekkers de maximale 
hypotheek mee berekenen. 

 

Inkomensbepaling pensioen 
De Inkomensbepaling Pensioen berekent direct een pensioeninkomen met de gegevens uit Mijn 
Pensioen Overzicht (MPO), dat kan worden gebruikt voor een hypotheekaanvraag. 

 

Inkomensverklaring ondernemer 
Een inkomensverklaring ondernemer is een uitgebreide analyse van het gehele bedrijf over de 
afgelopen jaren. In de verklaring komt het inkomen te staan waar de geldverstrekker de maximale 
hypotheek kan berekenen.  

 

Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) 
Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) heeft als doel om aanbiedingen beter te kunnen vergelijken. 
Het vermelden van deze rente is verplicht. Het JKP heeft betrekking op alle kosten die je als 
consument maakt voor het betalen van de hypotheek. De variabele kosten zoals premie en rente, 
maar ook de eenmalige kosten. Belastingen zoals overdrachtsbelasting worden buiten 
beschouwing gelaten. De kosten worden in het percentage meegenomen over de gehele looptijd 
van de lening. Het JKP is daarom altijd iets hoger dan de nominale rente. 
 

Juridische looptijd 
De juridische looptijd is de periode waarvoor de overeenkomst geldt. Deze hoeft niet gelijk te zijn 
aan de economische looptijd. 
 

Leningdeel 
Een hypothecaire lening kan uit één of meerdere leningdelen bestaan. Onder elk leningdeel vind 
je informatie terug over de aflossingsvorm, de rente, de rentevastperiode, de hoogte van het 
leningdeel, de looptijd en het rentebedrag. 
 

Marktwaarde 
De marktwaarde is de waarde van de woning bij vrije verkoop. 
 

Nationale Hypotheek Garantie 
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op hypotheken voor koopwoningen tot 
maximaal € 355.000 (2022). Wanneer je energiebesparende maatregelen neemt, is de garantie 
maximaal € 376.300. Is bij verkoop van je woning de opbrengst onvoldoende om de hypotheek af 
te lossen? Dan neemt de NHG bij de volgende situaties de restschuld over: echtscheiding, 
inkomensdaling, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van je partner. Ook krijg je 
korting op de hypotheekrente. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten het inkomen, de 
lening en de waarde van het huis voldoen aan een aantal voorwaarde 
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Nominale rente 
De nominale rente is de rente die de geldverstrekker op jaarbasis met je afspreekt. Wil je weten 
wat je per maand betaalt aan rente, dan moet je het hypotheekbedrag vermenigvuldigen met het 
rentepercentage en daarna delen door twaalf. 
 

Offertebepalingen 
De offerte is alleen geldig als je voldoet aan de in de offerte genoemde bepalingen. 

 

Offertenummer 
Het offertenummer is het nummer van de overeenkomst die voor je ligt. 
 

Offerterente 
De offerterente is de rente die in de offerte staat en die je gaat betalen. Eventuele wijzigingen van 
de rente tussen het moment dat je de offerte tekent en het moment dat je de hypotheekakte bij 
de notaris tekent, worden niet meer meegenomen. 
 

Overbruggingskrediet 
Als je de huidige woning nog niet hebt verkocht, maar wel gebruik wil maken van de overwaarde 
op deze woning bij de aankoop van een nieuwe woning, is het mogelijk om een tijdelijke lening af 
te sluiten. Deze lening wordt overbruggingskrediet genoemd. 

 

Passeren van de hypotheek 
Het passeren van de hypotheek is het ondertekenen van de hypotheekakte bij de notaris. Vanaf 
dat moment gaat jouw hypotheek daadwerkelijk in en ga je rente betalen. 

 

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. 

 

Renteaanbod 
Een aanbiedingsbrief met de gekozen rente. Na ondertekenen van deze verklaring staat de rente 
vast. Dit is nog geen bindend aanbod. De verklaring wordt ook wel garantieverklaring, voorlopige 
offerte of voorbeeldofferte genoemd. 

 

Rentetype 
Hier staat vermeld hoe lang je recht hebt op de rente vermeld in de offerte. Gedurende deze 
periode kan de rente niet wijzigen. Daarnaast wordt deze term ook gebruikt wanneer er sprake is 
van een speciale renteconstructie  
 

Rentevastperiode 
Hier staat vermeld hoe lang je recht hebt op de rente vermeld in de offerte. Gedurende deze 
periode kan de rente niet wijzigen. 
 

Starterslening 
Een Starterslening is een extra lening voor starters naast de eerste hypotheek. De Starterslening 
overbrugt het verschil tussen de koopprijs van een woning en wat je maximaal kunt lenen bij een 
geldverstrekker. De lening wordt aangeboden door de gemeente, provincie of woningcorporatie. 
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verzorgt de 
uitvoering van de Starterslening. 
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Verhoogde inschrijving 
Zie hogere inschrijving 
 

Verpanden/verpanding 
Bij verpanding wordt in de hypotheekakte vastgelegd dat bijvoorbeeld de opbrengst of het saldo 
op een levensverzekering of bankspaarrekening onlosmakelijk verbonden is aan de hypotheek 
als aflossingsverplichting. 

 

Vervroegde aflossing 
Per jaar mag je een percentage van de hypotheeksom boetevrij aflossen. Los je meer af, dan kun 
je te maken krijgen met een boete. In de voorwaarden vindt je hier meer informatie over. 
 

Voorbehoud(en) 
Je krijgt de hypotheek alleen als de documenten die je moet aanleveren en de voorwaarden waar 
je aan moet voldoen, overeenstemmen met de uitgangspunten waarop het renteaanbod is 
gebaseerd. 

 

Werkgeversverklaring 
De werkgeversverklaring is een door de werkgever in te vullen verklaring waarin jouw 
inkomenssituatie wordt toegelicht. 
 

Woonlastenverzekering 
Een woonlastenverzekering zorgt ervoor dat je een tijdelijke uitkering ontvangt, waarmee je een 
deel van de maandelijkse hypotheeklasten kunt betalen als jouw inkomen geheel of gedeeltelijk 
wegvalt door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. 
 

Zekerheid 
De geldverstrekker verlangt een zekerheid voor de hypothecaire lening omdat het meestal om 
een hoog bedrag gaat en de lening een lange looptijd heeft. Gedurende de looptijd kan er van 
alles gebeuren waardoor je niet meer aan je verplichtingen kan voldoen. Daarom wordt als 
zekerheid het (eerste) recht van hypotheek gevestigd op de woning (de inschrijving) en rechten 
uit verzekeringen of rekeningen verpand. Borgstelling in het kader van Nationale Hypotheek 
Garantie is een zekerheidsstelling door derde(n). 


