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spelregels

ZZP Hypotheek met NHG

Inleiding

Houd er rekening mee dat:

Bent u zzp’er en op zoek naar een koopwoning? Dan
heeft u nu meer mogelijkheden om een hypotheek
met NHG af te sluiten.

•

Voorheen moest u minimaal 3 jaar actief zijn als zelfstandige, nu is een verantwoorde en betaalbare hypotheek met NHG na 12 maanden zelfstandigheid
al mogelijk. Laat hiervoor eerst uw toetsinkomen deskundig en onafhankelijk vaststellen.

•

de inkomensverklaring uitsluitend wordt verstrekt
aan de opdrachtgever;
de rekening door de opdrachtgever voldaan
moet worden.

De opdrachtbevestiging bevat ook een checklist
met door u aan te leveren documenten in pdf-formaat. Treedt iemand anders voor u op als opdrachtgever, dan heeft deze uw toestemming nodig om de
documenten door te sturen naar overviewz.

Het toetsinkomen:
deskundig en onafhankelijk vastgesteld
Heeft u nog geen 3 IB-aangiftes met betrekking tot
hetzelfde bedrijf en dezelfde bedrijfsactiviteiten?
Dan kan het NHG toetsinkomen worden vastgesteld
door overviewz.
Op basis van de door u aangeleverde stukken doet
overviewz vooraf altijd een zogenaamde ‘quickscan’
om te zien of een toetsinkomen kan worden vastgesteld.
Is dat niet het geval, dan geeft overviewz de opdracht terug en worden er ook geen kosten in rekening gebracht.

Inkomensverklaring laten opstellen
U kunt via uw hypotheekadviseur de opdracht geven om het toetsinkomen te laten vaststellen. Maar
u kunt ook zelf opdracht geven aan overviewz. Gebruik daarvoor altijd de opdrachtbevestiging.
Zo krijgt u in een vroeg stadium, nog voordat meer
kosten voor een hypotheekadvies worden gemaakt,
inzicht of u een hypotheek met NHG kunt krijgen op
basis van uw ondernemersinkomen.
Uiteraard dient u bij het verdere hypotheektraject te
voldoen aan andere criteria zoals een BKR-toets of
het taxatierapport van de woning. Neem hiervoor
contact op met uw hypotheekadviseur of beoogde
geldverstrekker.

Hoe wordt het toetsinkomen vastgesteld?
Uw toetsinkomen wordt vastgesteld op basis van uw
gemiddelde inkomen over de laatste 3 kalenderjaren.
•

Dit mag een combinatie zijn van inkomsten
uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Inkomsten uit sociale uitkeringen
worden buiten beschouwing gelaten. Verder
mag u maximaal 1 kalenderjaar geen inkomen
hebben gehad. Het gemiddelde wordt ook in
dat geval nog steeds over drie jaar berekend.
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•

Heeft u in het laatste jaar minder verdiend dan het
gemiddelde inkomen? Dan geldt het laatste jaar.

•

Tot slot wordt gekeken naar het lopende boekjaar. Uw actuele inkomen moet minstens in lijn zijn
met het gemiddelde.

Wat zijn de kosten?
De kosten bedragen € 250,- exclusief BTW en worden
door de opdrachtgever rechtstreeks voldaan aan
overviewz, via een éénmalige SEPA machtiging, die
deel uitmaakt van de opdrachtbevestiging.

Wat is de doorlooptijd?
Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging en alle benodigde stukken in pdf-formaat stelt
overviewz binnen vijf werkdagen het toetsinkomen
vast, dat wordt vastgelegd in de ‘NHG inkomensverklaring zzp’er’. Dit document wordt in pdf-formaat
per mail toegezonden aan de opdrachtgever.

Geldigheid van de inkomensverklaring

Vanaf de dagtekening van de inkomensverklaring
is dit document zes maanden geldig. Binnen deze
termijn moet een bindend aanbod worden gedaan
door de hypotheekverstrekker.

Wat is nodig voor het NHG dossier?
Uw hypotheekadviseur neemt in het hypotheekdossier voor NHG met betrekking tot het ondernemersinkomen uitsluitend de ‘NHG inkomensverklaring
zzp’er’ op.
Heeft u naast uw inkomen als zelfstandige ook inkomsten uit een dienstbetrekking? Dan neemt de
hypotheekadviseur voor deze inkomsten ook de gebruikelijke stukken op in het dossier.

Het toetsen van de aanvraag
Uw hypotheekadviseur kan vooraf gebruik maken
van de NHG-Toets om snel en efficiënt te kunnen
toetsen of NHG aan u kan worden verstrekt.

Welke geldverstrekkers?
Na minstens één jaar zelfstandigheid kunt u voor een
hypotheek met NHG terecht bij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABN AMRO
Aegon
BLG Wonen
Delta Lloyd
Florius
ING
Lloyds Bank
Nationale Nederlanden
NIBC Direct
Obvion
Rabobank
RegioBank
SNS
SVn
Triodos Bank
Woonfonds/Achmea

Documenten
•

U bent zelf opdrachtgever (PDF)

•

Hypotheekadviseur is opdrachtgever (PDF)
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Over overviewz

overviewz werkt voor

overviewz is 100% onafhankelijk en objectief. De enige activiteit die vanuit overviewz wordt verricht is het
analyseren van de zakelijke cijfers; niet meer en niet
minder.

overviewz werkt voor alle partijen die behoefte hebben aan gedegen analyses van zakelijke cijfers.

Wij geven zelf geen financiële adviezen en bemiddelen ook niet in financiële- of verzekeringsproducten. Onze specialisten zijn mensen uit de praktijk met
vaak jarenlange ervaring met dit vakgebied, opgedaan in tal van relevante functies.
Al deze ervaring wordt uitsluitend ingezet om complexe financiële vraagstukken goed onderbouwd te
kunnen beantwoorden en te reproduceren.
overviewz gaat dan ook niet in op hypotheekvraagstukken, deze taak is weggelegd voor de hypotheekadviseur.

Banken, verzekeraars, NHG, ZZP Nederland, financieel intermediairs of individuele ondernemers, zijn van
harte welkom bij overviewz. Waarbij de complexiteit van de vraagstelling niet van belang is. Zolang
de gewenste analyse betrekking heeft op zakelijke
cijfers, kan nagenoeg elke analyse door overviewz
worden verricht.
Support
Wel is overviewz altijd bereikbaar voor support aan
uw hypotheekadviseur of geldverstrekker, nadat er
een inkomensverklaring voor u is afgegeven.

Anthonie Fokkerstraat 14a
3772 MR Barneveld
085 04 100 66
info@overviewz.nl
www.overviewz.nl
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