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Soms is het echter mogelijk om deze hypotheek eerder  

dan gepland te beëindigen en een nieuwe hypotheek bij  

een andere geldverstrekker af te sluiten. We spreken dan  

over het oversluiten van uw hypotheek.  

Het oversluiten van een hypotheek kan u financieel voordeel 

opleveren. De Erkend Hypothecair Planner kijkt samen met u 

of de bestaande hypotheek nog bij uw situatie past. Als deze is 

veranderd doet hij u een advies en voorstel zodat de hypotheek 

weer aansluit bij uw nieuwe individuele situatie. 

Het kan ook zijn dat het opnieuw vastzetten van uw rente  

bij de huidige hypotheekverstrekker een goede mogelijkheid is. 

U hoeft dan de hypotheek niet over te sluiten en maakt minder 

kosten dan bij het oversluiten van de hypotheek.

WANNEER IS OVERSLUITEN NIET MOGELIJK?

Om maar direct mogelijke teleurstellingen te voorkomen: is de 

actuele waarde van uw woning lager dan het bedrag dat u wilt 

lenen, dan is het oversluiten van een bestaande hypotheek in 

de meeste gevallen niet mogelijk. Maar ook wanneer over sluiten 

van de hypotheek niet mogelijk is, zijn er misschien andere 

mogelijkheden om uw hypotheek aan uw wensen aan te passen 

en van deze mogelijkheden is er wellicht rentemiddeling.  

Nieuwe afspraken zijn soms mogelijk

U heeft in het verleden een hypotheek afgesloten.  

Hierbij zijn tussen u en de geldverstrekker afspraken gemaakt. 

Deze afspraken zijn vastgelegd in de hypotheekvoorwaarden  

en gelden vaak voor langere tijd. 
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Dit is een alternatief waarbij u geen boete betaalt maar alle 

boeterente die de bank bij oversluiten rekent wordt dan 

uitgespreid over een nieuwe rente die tot stand komt via 

rentemiddeling. U krijgt dan een lagere rente, maar niet zo 

laag als de actuele rente.

WANNEER IS HET ZINVOL OM DE MOGELIJKHEID 

VAN OVERSLUITEN TE ONDERZOEKEN?

In veel gevallen is het zinvol om te onderzoeken of het over

sluiten van een hypotheek voordeel biedt. We noemen hier  

de belangrijkste situaties:

   De actuele hypotheekrente is lager dan de rente die u 

op dit moment betaalt. 
   U wilt nu profiteren van de actuele lage rente en deze 

voor langere tijd vastzetten.
   U heeft de beschikking gekregen over extra liquide middelen 

en u wilt deze gebruiken voor het versneld 

aflossen van uw bestaande hypotheekschuld.
   U wilt een verbouwing aan uw woning uitvoeren. 

Om deze kosten te financieren kunt u overwegen uw 

hypotheek te verhogen.

MET WELKE KOSTEN KRIJGT U TE MAKEN?

Het oversluiten van een hypotheek brengt altijd extra kosten 

met zich mee. Het is dan ook belangrijk dat u, voordat u besluit 

tot het oversluiten van uw hypotheek, zeker weet dat deze extra 

kosten opwegen tegen de voordelen die u behaalt  

met dit oversluiten.

De belangrijkste kosten waar u bij het oversluiten van uw 

hypotheek mee te maken kunt krijgen zijn:

   Advies en bemiddelingskosten 

Dit betreft dus de vergoeding voor de Erkend Hypothecair 

Planner om voor u uit te zoeken of het oversluiten van uw 

hypotheek gunstig is en om de nieuwe hypotheek  

ook daadwerkelijk goed te regelen.

   Taxatiekosten 

Indien er een nieuwe hypotheek wordt afgesloten zal  

opnieuw de actuele waarde van de woning moeten worden 

vastgesteld.

   Kosten van de notaris 

Een nieuwe hypotheek betekent dat er ook weer  

een nieuwe hypotheekakte door de notaris moet worden 

opgesteld. 
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   Eventuele boeterente 

Dat is een vergoeding die veelal betaald moet worden aan  

de huidige geldverstrekker, omdat u eerder dan gepland  

de hypotheek beëindigt. We geven u hierna meer informatie 

over deze boeterente.

  Nieuwe kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie. 
Deze garantie geeft u belangrijke extra zekerheid, indien u 

door calamiteiten niet meer aan uw hypotheekverplichtingen 

kunt voldoen. Indien u ook voor uw nieuwe hypotheek deze 

NHG garantie wilt hebben, dan brengt dit weer nieuwe kosten 

met zich mee.

U ziet het: u krijgt te maken met een heel rijtje kosten 

wanneer u denkt over het oversluiten van uw hypotheek.  

En toch blijkt in de praktijk dat het oversluiten van een 

hypotheek vaak belangrijk financieel voordeel kan opleveren. 

Dus het is zinvol om dit te onderzoeken.

WAT IS BOETERENTE?

Als u uw hypotheek oversluit of u tussentijds kiest voor een 

nieuwe rentevastperiode bij uw huidige hypotheekverstrekker 

krijgt u vaak te maken met een boeterente. Dat woord 

klinkt negatief. Maar het is gewoon een vergoeding die u 

de geldverstrekker moet betalen, omdat u eerder dan was 

afgesproken de hypotheek beëindigt. 

De geldverstrekker heeft destijds zelf geld geleend om u een 

hypotheek te kunnen verstrekken. 

Hierbij heeft de geldverstrekker zich verplicht om gedurende 

de looptijd van uw hypotheek een bepaalde rente te betalen. 

Dat kon de geldverstrekker doen in de wetenschap dat u ook 

een bepaalde rente aan de geldverstrekker ging betalen.  

U stopt eerder met het betalen van deze rente dan was 

afgesproken. Maar de geldverstrekker moet wel de rente blijven 

betalen aan degene van wie hij het geld heeft geleend.  

De geldverstrekker heeft daardoor dus een schade. De 

boeterente is een vergoeding voor deze schade. Hoe korter u 

voor de beoogde einddatum van de hypotheek uw hypotheek 

oversluit, hoe lager deze vergoeding zal zijn. 
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WAT KAN DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER 

VOOR U BETEKENEN?

Het oversluiten van een hypotheek kan op het eerste gezicht 

aantrekkelijk lijken, maar hoeft dit niet te zijn. U heeft te 

maken met allerlei fiscale regels en mogelijke andere financiële 

producten die samenhangen met uw hypotheek.  

Het is dan ook belangrijk dat u goed geadviseerd wordt  

of het oversluiten van een hypotheek in uw situatie verstandig 

is. En zo ja, hoe die nieuwe hypotheek er dan moet uitzien. 

De Erkend Hypothecair Planner is gespecialiseerd in 

complexe hypotheekvragen. Hij of zij kan als geen ander voor u 

onderzoeken wat voor u een goede beslissing is.  

De Erkend Hypothecair Planner kan in het kader van het 

oversluiten van een hypotheek onder meer het volgende voor u 

betekenen:

   In een oriënterend gesprek wordt snel vastgesteld 

of verder onderzoek naar de vraag of het oversluiten 

van een hypotheek in uw situatie zinvol is.
  Ins en outs van alternatieven worden met u besproken, 

waaronder ook rentemiddeling.

   De voor en nadelen van het oversluiten van uw hypotheek 

worden helder samengevat.
   De kosten van het oversluiten worden inzichtelijk gemaakt, 

aan de hand waarvan duidelijk gemaakt wordt hoe snel u 

deze extra kosten terugverdient.

Uiteraard wordt veel aandacht besteed aan de nieuwe 

hypotheek. Deze moet weer aansluiten bij uw huidige situatie, 

maar ook bij de uw wensen die u nog voor de toekomst heeft.

DE NEDERLANDSE VERENIGING 

VAN HYPOTHECAIR PLANNERS, NVHP

Circa 1.100 Erkend Hypothecair Planners zijn verenigd in 

de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, 

NVHP. Jaarlijks investeren deze Erkend Hypothecair Planners 

veel tijd en geld in aanvullende opleidingen. De adviseurs zijn 

daarnaast onderworpen aan een strenge gedragscode. Deze 

gedragscode geeft u extra zekerheid over de professionaliteit 

van uw adviseur.  

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening betrekt in haar 

oordeelsvorming deze gedragscode wanneer een klacht over een 

lid van de NVHP wordt voorgelegd.  





VOOR MEER INFORMATIE

Deze brochure is een uitgave van de  

Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP. 

  

De contactgegevens van de NVHP zijn:  

 Postbus 206  

 3870 CE Hoevelaken  

 Telefoon: 033254 20 12  

 Email: info@hypothecairplanner.nl

 www.hypothecairplanner.nl
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