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Waar op te letten bij een bindende hypotheekofferte 

 
 

Hieronder staan veel gestelde vragen over de hypotheekofferte en onze antwoorden daarop: 

1. Heb je de hypotheekvoorwaarden ontvangen? 
2. Kloppen alle gegevens, zoals de hoogte van de hypotheeklening en de hoogte van de 

rente? 
3. Als ik de hypotheekofferte teken, ben ik dan altijd verzekerd van de hypotheek? 
4. Voor welke datum moet de offerte getekend worden? 
5. Kan ik een getekende offerte kosteloos annuleren? 
6. Hoe lang is de offerte geldig? 
7. Kan de rente die in de offerte staat nog dalen? 
8. Kan de geldverstrekker mij verplichten om een opstalverzekering en/of 

overlijdensriscoverzekering af te sluiten? 

 
1. Heb je de hypotheekvoorwaarden ontvangen? 
 
In de offerte staat exact vermeld welke voorwaarden voor de hypotheeklening gelden. 
Mogelijk wordt in de offerte verwezen naar deze voorwaarden. Zo kan het zijn dat wel 
gemeld wordt dat je vervroegd kunt aflossen, maar zelf in de voorwaarden op moet zoeken 
wat precies wel en niet kan en wat het je mogelijk gaat kosten. Mocht je de voorwaarden niet 
begrijpen, vraag je adviseur dan om uitleg. 

2. Kloppen alle gegevens, zoals de hoogte van de hypotheeklening en de hoogte 
van de rente? 

 
Mochten bedragen of rentepercentages anders zijn dan je dacht afgesproken te hebben, ga 
dan zo snel mogelijk met de adviseur in gesprek en vraag opheldering. Vraag na of je nu 
korting op de hypotheekrente krijgt. Informeer ook hoe lang je hierop recht hebt. Je weet dan 
beter waar je aan toe bent. 

3. Als ik de hypotheekofferte teken, ben ik dan altijd verzekerd van de 
hypotheek? 
 
Ja, sinds de invoering van de Europese Hypotheken Richtlijn juli 2016 geven de 
geldverstrekkers alleen nog offertes af als zij alle stukken hebben ontvangen en 
geaccepteerd. Daarmee is de hypotheekofferte een bindend aanbod geworden zonder 
voorbehouden met een bedenktermijn van 14 dagen. Tijdens de bedenktermijn kan de 
geldverstrekker het aanbod niet intrekken of wijzigen. 
 
4. Voor welke datum moet de offerte worden getekend? 
 
Een niet-getekende offerte is gemiddeld twee à drie weken geldig. In de offerte of in de 
begeleidende brief die bij de offerte hoort, wordt deze datum expliciet genoemd. Zorg ervoor 
dat je de offerte tekent en retourneert voor deze datum. 
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5. Kan ik een getekende offerte kosteloos annuleren? 
Zodra je een offerte getekend hebt, gaat de geldverstrekker voor je aan de slag. Mocht je 
willen annuleren, dan is het mogelijk dat de geldverstrekker je kosten in rekening brengt. 
Soms moet je kosten betalen nadat je de offerte hebt verlengd, maar het is ook heel goed 
mogelijk dat je na acceptatie, dus na het tekenen van de offerte, kosten gaat betalen. In jouw 
offerte heeft de geldverstrekker opgenomen hoe hij hiermee omgaat. Zoek dit eerst goed uit 
voordat je tekent. 

6. Hoe lang is de offerte geldig? 
 
Afhankelijk van de geldverstrekker is een offerte twee tot negen maanden geldig (en tot 12 
maanden bij een nieuwbouwwoning). Vervolgens kun je de offerte meestal met een aantal 
maanden verlengen. Hiermee sluit je een rentestijging uit. Mogelijk moet je hiervoor 
(verlengings)kosten betalen. Ook wel bereidstellingsprovisie genoemd. Check of jouw offerte 
lang genoeg geldig blijft tot het passeren van de hypotheekakte bij de notaris. 

7. Kan de rente die in de offerte staat nog dalen? 
 
Dit is afhankelijk van jouw offertevoorwaarden en de rentevastperiode die je hebt 
afgesproken. Heb je voor een vaste rentevastperiode gekozen en er is sprake van 
offerterente, dan zal de rente die genoemd is in de offerte ook de daadwerkelijke rente 
worden die je gaat betalen na het passeren van de hypotheekakte. Bij dagrente wordt op het 
moment dat (of een paar dagen voordat) je de hypotheekakte bij de notaris tekent, gekeken 
of de rente lager is geworden dan de rente in de offerte. Zo ja, dan betaal je de lagere rente. 
En als laatste is er nog de mogelijkheid van dalrente of dalrentegarantie. Je krijgt de laagste 
rente tussen het moment dat de offerte is gemaakt en het moment dat je de hypotheekakte 
tekent. 

8. Kan de geldverstrekker mij verplichten om een opstalverzekering en/of 
overlijdensriscoverzekering af te sluiten? 

 
Ja, de geldverstrekker mag je hiertoe verplichten omdat de verzekering(en) in (redelijk) 
verband staat met de lening die je aangaat voor het huis. Je moet ervoor zorgen dat op de 
dag dat je eigenaar van de woning wordt de verzekering geregeld is. 

 


