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Regelingen voor restschuldfinanciering (zonder NHG) 
 

 

Banken 2022 
ABN AMRO Mogelijk voor bestaande en nieuwe klanten, tot max. 115% van de marktwaarde. Looptijd max. 15 jaar, annuïteit of lineair.  

Max. bedrag € 75.000.  
ASN Niet mogelijk 
Florius  Mogelijk voor bestaande en nieuwe klanten, tot max. 115% van de marktwaarde. Looptijd max. 15 jaar, annuïteit of lineair.  

Max. bedrag € 75.000. 
ING Mogelijk voor bestaande en nieuwe klanten. Tot max. 115% van de marktwaarde. Maximale looptijd 15 jaar, annuïteit of lineair. 
Lloyds Bank  Niet mogelijk 
Rabobank Mogelijk voor bestaande en nieuwe klanten, geen maximum ten opzichte van marktwaarde woning.  Maximale looptijd 15 jaar, annuïteit of 

lineair. Niet mogelijk bij de Rabobankbasis hypotheek. 
RegioBank  Mogelijk voor bestaande en nieuwe klanten max. 110% marktwaarde en max. bedrag € 30.000. 
SNS Bank  Mogelijk voor bestaande en nieuwe klanten max. 110% marktwaarde en max. bedrag € 30.000. 
Triodos Bank Mogelijk voor bestaande klanten, ter beoordeling. 
Verzekeraars 2022 
Aegon Mogelijk voor bestaande  klanten, tot max. 115% marktwaarde en maximale looptijd 15 jaar.  
Allianz Niet mogelijk 
ASR Mogelijk voor bestaande en nieuwe klanten, moet passen binnen inkomensnormen, max. 105% marktwaarde. 
Centraal Beheer 
(Leefhypotheek) 

Niet mogelijk 

Nationale 
Nederlanden 

Mogelijk voor bestaande klanten. Geen maximum op basis van marktwaarde.  

Overige 2022 
Argenta  
 

Niet mogelijk 
Attens Niet mogelijk 
bijBouwe Niet mogelijk 
BLG Wonen Mogelijk voor bestaande en nieuwe klanten max. 110% marktwaarde en max. bedrag € 30.000. 
Hypotrust Niet mogelijk 
HollandWoont Niet mogelijk 
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IQ Woon Niet mogelijk 
  Lot hypotheken  Niet mogelijk 

Merius  Niet mogelijk 
Moneyou  
 

Niet mogelijk 

Munt hypotheken  Niet mogelijk 
Obvion  Mogelijk voor bestaande en nieuwe klanten, maatwerk op basis van inkomenseisen, max. 110% van de marktwaarde, looptijd max 15 jaar  

 
 
 

  

Robuust Niet mogelijk 
Syntrus Achmea  Niet mogelijk 
Tulp hypotheken Niet mogelijk 
Venn hypotheken Niet mogelijk 
Vista  Niet mogelijk 
Woonfonds 

t 
Niet mogelijk  

Woonnu Niet mogelijk 
      
Samenstelling: Vereniging Eigen Huis 


