
 
16 hypotheektips voor zelfstandigen 
 
 
 
 

 
Hoe lang moet je zelfstandig zijn om een hypotheek te krijgen? 
Het is al mogelijk vanaf een jaar zelfstandig ondernemerschap. 

 

 
Wat moet een zelfstandige jaarlijks minimaal aan inkomsten hebben? 
Zelfstandigen kunnen al terecht voor een hypotheek bij € 30.000,- inkomsten per 
jaar.  

 

 
Wat heb je als zelfstandige nodig voor je hypotheekaanvraag? 
Voor een hypotheekaanvraag via De Ondernemershypotheek heb je een aantal   
documenten nodig. We zetten ze hier voor je op een rij: 

 
• Kopie van je paspoort/identiteitskaart 
• Jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar 
• De aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaar 
• De belastingaangifte van de afgelopen drie jaar 

 
 

Wat als je minder dan drie jaar actief bent als zelfstandige? 
Ben je minder dan drie jaar actief als ondernemer of ZZP’er? Dan vragen wij in de 
aanvraag ook andere inkomensbewijzen, zoals jaaropgaven en loonstroken. Welke 
dat precies zijn, is afhankelijk van de wensen van de geldverstrekker. Zorg dat je de 
volgende dingen alvast paraat hebt: 
 
• Overzicht van opgebouwde pensioenrechten (zie www.mijnpensioenoverzicht.nl) 
• Recente bankafschriften en spaarrekening(en) of beleggingsrekeningen(en) 
• Uittreksel Kamer van Koophandel 
• Diploma 
• Getuigschrift 
• Businessplan of andere documenten waaruit je capaciteiten blijken 
• Overzicht van andere bronnen van inkomsten (uitkering, huurinkomsten) 
• Overzicht van schulden en andere verplichtingen (zoals alimentatie) 
• Prognose 
 

 
Welke hypotheekvorm past het beste bij je? 
Als starter kun je kiezen uit een annuïtaire of een lineaire hypotheek. De meeste 
mensen kiezen voor een annuïtaire vorm omdat ze dan meer belastingvoordeel 
hebben in de beginperiode. Een lineaire hypotheek biedt voordelen, doordat de 
hypotheek sneller wordt afgelost. Dat kan prettig zijn, bijvoorbeeld als je van plan 
bent over een paar jaar een ander huis te kopen. Of als je verwacht dat je inkomen 
over een paar jaar lager zal zijn dan nu. 
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Aflossingsvrij deel 
Als je op 1 januari 2013 al een koopwoning had, mag je die hypotheekvorm 
voortzetten. Dat is vaak goedkoper door het aflossingsvrije deel. Let er wel op dat 
geldverstrekkers tegenwoordig een maximum stellen aan het aflossingsvrije deel: de 
helft van de waarde van de woning. 
 
 

NHG 
Als de koopsom onder de NHG-grens valt, is het raadzaam te kiezen voor Nationale 
Hypotheek Garantie. Dit levert een hoge rentekorting op. Alleen in uitzonderlijke 
gevallen weegt die korting niet op tegen de kosten voor NHG (1% van de koopsom). 
 
 

Zorg voor genoeg spaargeld 
In 2017 mag je 101% van de woningwaarde lenen. Dat betekent dat je spaargeld 
nodig hebt om een hypotheek te kunnen krijgen. Als je woning niet onder NHG valt, 
helpt het spaargeld ook om een lagere maandlasten te krijgen. Hoe meer spaargeld je 
inbrengt, hoe lager de risicoklasse van de hypotheek, hoe lager de hypotheekrente. 
 
 

Kijk verder dan alleen de hypotheekrente 
Het is belangrijk om verder te kijken dan alleen de hypotheekrente. Zo daalt bij 
sommige geldverstrekkers de rente automatisch  mee naarmate je meer hebt 
afgelost. Ook zijn er verschillen als je gaat verhuizen en NHG hebt. Bij de een houd je 
de rentekorting, bij de ander niet. 
Sommige geldverstrekkers geven een rentekorting op de hypotheek als je bij hun ook 
je betaalrekening onderbrengt. Ook verschilt per geldverstrekker hoeveel je boetevrij 
mag aflossen. Zeker voor ondernemers zijn er grote verschillen in de voorwaarden 
van de verschillende aanbieders. Zo verschilt de manier waarop ze het maximale 
leenbedrag berekenen en de manier waarop ze je inkomen berekenen. 
 
 

Rentevaste periode 
Heel bepalend voor je maandlasten is hoe lang je de rente vastzet, de rentevaste 
periode. Hoe korter deze periode, hoe lager de rente, hoe lager je maandlasten. Maar 
ook: hoe eerder je je rente moet verlengen met het risico dat de rente in de 
tussentijd is gestegen. Het is heel persoonlijk hoe lang je de rente wilt vastzetten. 
Tegenwoordig kiest circa 40% voor een rentevaste periode van 10 jaar en circa 40% 
voor 20 jaar. 
 
 

Overlijdensrisicoverzekering 
In veel gevallen verplicht de geldverstrekker je om een overlijdensrisicoverzekering 
te nemen. Het kan verstandig zijn om meer te verzekeren dan de verplichte dekking. 
Dan los je meer af en krijgen de nabestaanden lagere hypotheeklasten. Of ze 
gebruiken de hogere overlijdensuitkering als aanvulling op hun inkomen.  
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Kosten koper 
Naast de koopsom voor de woning is het gebruikelijk om ook de kosten koper uit de 
hypotheek te financieren. Vroeger werd als vuistregel gerekend dat deze kosten 
koper 6% van de koopsom bedragen. Die kosten zijn tegenwoordig een stuk lager. 
Het loont zeker de moeite om je te oriënteren op de kosten van de 
aankoopmakelaar, taxateur en notaris. 
 
 
Koppelverkoop 
Let op koppelverkoop. Sommige banken bieden alleen rentekorting als je bij hen een 
overlijdensrisicoverzekering afsluit. De premies hiervan zijn vaak hoger dan bij 
andere verzekeraars. Je hebt dan weliswaar een lagere rente over de hypotheek, 
maar per saldo ben je alsnog duurder uit vanwege de hoge premie. Reken dit allemaal 
goed uit, lees de voorwaarden en kijk wat écht het voordeligst is. 
 
 
Verzekeringen 
Denk ook na over de toekomst. Natuurlijk is het aantrekkelijk om nu geen premie 
voor een verzekering te hoeven betalen en niets opzij te leggen voor je oudedag, 
maar die tijden gaan nou eenmaal komen.  
 
 

Vergeet je opstalverzekering niet 
Op de dag dat het huis van jou wordt, moet je een  opstalverzekering hebben. Zorg 
dat je die op tijd hebt aangevraagd. 
 
 
 
Inkomensbeoordeling 
Zorg dat je vooraf duidelijkheid hebt over hoe de geldverstrekkers je inkomen zullen 
beoordelen. Dat scheelt veel tijd en stress als je je droomhuis hebt gevonden en de 
hypotheek gaat regelen. 

 
 

 
Heb je meer vragen? 
Onze experts staan je graag te woord. Op de website kan je chatten met onze 
medewerkers of laat je telefoonnummer achter voor een gratis en vrijblijvend gesprek. 
 
Je kan op de website ook je maximale hypotheek berekenen! 
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https://deondernemershypotheek.nl/
https://deondernemershypotheek.nl/hypotheek-berekenen/

