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Hypotheek met tijdelijk contract 
 

 
ABN AMRO 
Bij een hypotheek zonder NHG 90% van het gemiddeld inkomen van de laatste drie jaar is 
het uitgangspunt. Of 90% van het huidige inkomen als dat lager is dan het gemiddelde.  

AEGON 
Gemiddeld inkomen van de laatste drie jaar, met het huidige inkomen als maximum. 
Daarnaast wordt er ook altijd naar het inkomen van het lopende jaar gekeken. 

Argenta 
Hypotheekverstrekking op basis van de inkomsten in de laatste drie kalenderjaren. Als 
maximum gebruiken we het laagste inkomen uit het berekende gemiddelde inkomen of het 
inkomen van het laatste jaar.  

ASR 
Voor NHG-aanvragen worden de NHG normen gevolgd. Zonder NHG en met NHG: het 
gemiddeld inkomen van de laatste drie jaar is het uitgangspunt, met het laatste inkomen als 
maximum. Inkomen wordt voor 100% meegenomen.  

BLG 
Gemiddeld inkomen van de laatste drie jaar, met laatste jaar als maximum of het actuele 
inkomen.  

Centraal Beheer 
Hypotheek is alleen mogelijk op basis van een loondienstverband, op basis van het 
gemiddeld inkomen van de laatste drie jaar, met als maximum het laatste jaar. Als het 
huidige inkomen lager is, geldt dat als maximum. 

Florius 
Bij een hypotheek zonder NHG uitgangspunt is 90% van het gemiddelde inkomen in de 
afgelopen drie kalenderjaren. Of 90% van het huidige inkomen als dat lager is dan het 
gemiddelde.    

Hypotrust comfort 
85% van het gemiddeld inkomen van de laatste drie jaar, met het laatste jaar als maximum. 
Is er sprake van 2 kalenderjaren dan 75% van het gemiddelde inkomen. Indien het een 
hypotheek met NHG betreft, gelden de NHG-voorwaarden.  

ING 
Hypotheekverstrekking op basis van de inkomsten in de laatste drie kalenderjaren. Als het 
gemiddelde daarvan hoger is dan het inkomen in het laatste jaar, geldt het inkomen van het 
laatste jaar als maximum. Als het huidige inkomen lager is, geldt dat als maximum. 
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Lloyds Bank 
Een hypotheek is mogelijk op basis van het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar, 
met het laatste jaar als maximum. Zonder NHG maximaal 90% van de marktwaarde. 

Moneyou 
Bij een hypotheek zonder NHG uitgangspunt is 90% van het gemiddelde inkomen in de 
afgelopen drie kalenderjaren. Of 90% van het huidige inkomen als dat lager is dan het 
gemiddelde.    

Munt Hypotheken 
Het toetsinkomen wordt bepaald met de Arbeidsmarktscan. Is het inkomen op de 
werkgeversverklaring lager dan wordt er uitgegaan van dat inkomen. 
  
Nationale Nederlanden 
Met NHG is een hypotheek mogelijk, op basis van NHG normen. Zonder NHG en zonder 
intentieverklaring telt het inkomen over de laatste drie jaar mee, met laatste jaar als 
maximum. Als het huidige inkomen lager is, geldt dat als maximum. 

Rabobank 
Zonder intentieverklaring geldt het gemiddelde van de laatste drie jaarinkomens als 
uitgangspunt, met het laatste jaar als maximum.  

SNS 
Uitgangspunt is het gemiddelde inkomen over de laatste drie jaar, met als maximum het 
inkomen van het laatste jaar of (indien lager) het huidige inkomen.   

Regiobank 
Zie SNS. 

Syntrus Achmea 
Het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar, met als maximum het laatste 
kalenderjaar of (indien lager) het huidig inkomen.  
 
Woonfonds 
Op basis van het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar, met als maximum laatste jaar 
of (indien lager) het inkomen van het lopend jaar. 

 

https://www.nhg.nl/Professional/Advies-en-verstrekking/NHG-voor-flexwerkers

