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In 4 duidelijke stappen jouw hypotheek regelen 
 

  



 

Stap 1 het eerste gesprek met mij als jouw adviseur 
 

Kennismaken 
Het is belangrijk dat ik weet wie jij bent, maar ook dat jij weet wie ik ben en wat ik voor je kan 
betekenen. Bij het kennismaken leg ik mijn werkwijze uit en geef ik ook informatie over de kosten.   

Inventariseren 
Om uiteindelijk een goed advies te kunnen geven gaat het kennismaken over in inventariseren. Veel 
kun je vooraf al in je eigen online omgeving doorgeven (zoals bijvoorbeeld je loonstrookje). Sommige 
punten ga ik wat dieper op in omdat dat dit van belang is voor het advies. Ik zal bijvoorbeeld altijd 
vragen wat je per maand uit zou willen geven aan een hypotheek. Het is belangrijk om te weten wat 
je maximaal kunt lenen bij een bank, maar ik vind het nog veel belangrijker dat het past binnen je 
eigen budget. Je kunt hier ook zelf zaken aangeven die van belang kunnen zijn of bepaalde wensen 
doorgeven die je heel graag in het advies terugziet. Wil je bijvoorbeeld dat ik je iets uitleg over een 
starterslening of iets anders dat je hebt gelezen of gehoord? Geef dat gerust aan! 

Risico’s 
Bij het afsluiten van een hypotheek gaat heel veel over risico’s. Hoeveel risico wil jij lopen, maar ook 
hoeveel risico een bank zou willen lopen. Tijdens dit onderdeel van het gesprek geef ik vast aan waar 
je aan zou kunnen denken en ook hoe je die risico’s dan kunt beperken. Door de hulp van een 
aankoopmakelaar, neem je al veel van de risico’s weg met betrekking tot de aankoop van je woning. 

Eerste berekening 
De eerste berekening die ik maak doe ik ouderwets bij je aan tafel met de rekenmachine. Dit geeft al 
een goede indicatie van je mogelijkheden en wat eventueel je maandlasten zouden kunnen zijn. Dit is 
nog geen advies, maar je weet nu wel wat je kan! Het advies volgt in een volgende afspraak.  

Samenvatting van het gesprek 
Na het gesprek wordt alles nog netjes in een samenvatting in je online omgeving geplaatst zodat je 
alles op een later tijdstip nog even rustig kunt bekijken.   

  



 

Stap 2 het adviesgesprek 
 

Ik heb al een huis gekocht 
Gefeliciteerd!!! Na de indicatie in het eerste gesprek gaan we nu samen kijken hoe we jouw 
hypotheek met alles wat daarbij komt kijken in gaan richten. Eerst zal ik eventuele aanvullende 
informatie bij je opvragen en maak ik meteen een nieuwe afspraak. Deze afspraak bereid ik voor 
door een aantal scenario’s uit te werken zodat je weet wat de mogelijkheden zijn. Denk hierbij aan: 

- Hoogte van de hypotheek en het spaargeld dat je in zou willen brengen; 
- Eventuele verbouwingen of verduurzamen van de woning; 
- De aflossing van de hypotheek (hoe, hoeveel en wanneer); 
- De stabiliteit van je maandlast. Dit gaat onder andere over het wel of niet vastzetten van je 

hypotheekrente.  

Naast de hypotheek zijn er ook nog andere punten waar ik advies over ga geven. Denk hierbij aan: 

- Pensioen. Is de hypotheek dan nog betaalbaar? 
- Overlijden. Komen je nabestaanden in de problemen of is dit al goed geregeld? 
- Langdurige ziekte of werkloosheid. Wat als je inkomen hierdoor ineens een stuk lager is? 
- Je eigen wensen die je me hebt verteld. Ga je in de toekomst misschien minder werken? Heb 

je oproeiende kinderen en je wil de studie betalen? Of wil je eerder stoppen met werken?  

Als alles duidelijk voor me is ga ik voor je op zoek naar de beste passende geldverstrekker met de in 
jouw geval mooiste rente en voorwaarden. Hierin ben ik onafhankelijk dus zal altijd de beste 
oplossing aan je adviseren. Ik laat je zien welke drie partijen als beste naar voren komen in mijn 
vergelijking en geef je dan mijn advies welke ik de allerbeste vind in jouw situatie. Ditzelfde geldt ook 
voor de verzekeringen.    

Ik heb nog geen huis gekocht, maar wil al wel vast advies en zekerheid 
Dat is zeker mogelijk! Als je gekozen hebt voor het ‘Starters’ lidmaatschap ga ik op basis van een 
fictieve woning vast een aantal scenario’s uitwerken aan de hand van jouw persoonlijke situatie. Dit 
zorgt voor een goede basis voor jouw zoektocht. Je krijgt nu nog meer inzicht en weet eigenlijk al 
99% zeker dat je de woning die jij zo leukt vindt kan kopen. Het is nog steeds geen volledig advies, 
omdat dit onder andere afhangt van de woning die je aankoopt. Bij een klushuis krijg je vaak 
bijvoorbeeld een ander advies dan bij een huis waar niets meer aan gedaan hoeft te worden. Je hebt 
hierdoor een grote voorsprong op je ‘concurrenten’ die deze stap niet hebben gemaakt.  Naast de 
hypotheek scenario’s laat ik ook zien wat premies voor eventuele verzekeringen kunnen zijn zodat je 
echt een goed totaalbeeld hebt van de maandlasten. Het is een dus een laagdrempelige tussenstap, 
die voor veel duidelijkheid zorgt en je veel tijdswinst oplevert in het laatste gedeelte van het traject. 

Als bonus krijg je een ‘Kopers Certificaat’ mee die je bij de onderhandelingen kan laten zien aan de 
verkopende partij. Hier staat duidelijk op wat jouw maximale koopsom mag zijn. Dit geeft de 
verkoper extra zekerheid en geeft je een veel betere positie ten opzichte van andere kopers! 

  



 

Stap 3 het regelen van de hypotheek en de verzekeringen 
Dit is voor sommigen het minst leuke deel van alle te nemen stappen. Gelukkig neem ik dit deel (voor 
het grootste deel) voor je uit handen. Vanuit het eerdere advies volgt de keuze van jouw persoonlijk 
beste oplossing voor de hypotheek en overige onderdelen van het advies. Hoe dit in zijn werk gaat, 
door wie iets moet worden gedaan, en wat de tijdslijnen zijn laat ik hier onder zien. 
 

De hypotheekaanvraag 
 

Wat wordt er gedaan? Wie doet dit? Hoe lang duurt dat? 

Aanvragen van de hypotheek 
en de verzekeringen 
 

Advies van Rutger Maximaal 1 dag 

Het uitbrengen van het 
renteaanbod (dit is een 
voorlopige hypotheekofferte) 
 

De geldverstrekker 1-3 dagen 

Het tekenen van het 
renteaanbod en alle 
documenten bij elkaar zoeken  

Advies van Rutger samen met 
jou 

Dit kan heel snel gaan als we 
goed voorbereid te werk gaan. 
Vaak duurt de taxatie het 
langste met een dag of 5  
 

Als het dossier compleet is 
(alle documenten zijn 
aanwezig) wordt de aanvraag 
beoordeeld 

Advies van Rutger en daarna 
de geldverstrekker 
 
 
 

1-5 dagen. Dit hangt af van de 
gekozen geldverstrekker.  
Sommige banken kunnen 
binnen 24 uur je hypotheek 
beoordelen! 
 

Tekenen van de bindende 
offerte 

Advies van Rutger samen met 
jou 

Uiterlijk binnen 2 weken na het 
uitbrengen van de offerte 

Stellen van de bankgarantie 
(als het nodig is) 

Advies van Rutger 1-2 dagen 

Stukken naar de notaris Geldverstrekker 1-2 dagen 

Controle notarisstukken Advies van Rutger Ongeveer een week voor je 
naar de notaris gaat, krijg je 
alle documenten van de 
notaris. Deze controleer ik 
natuurlijk voor je  
 

Huisinspectie en 
sleuteloverdracht 

De makelaar, eventueel jouw 
aankoopmakelaar, de 
verkopende partij, de notaris 
en jijzelf 

De inspectie is ongeveer een 
half uur. De afspraak bij de 
notaris is ongeveer een half 
uur tot een uur 
 

 



 

De hele hypotheek kan dus in twee weken worden geregeld. Als het meezit zelfs sneller. Soms zit het 
tegen omdat het bijvoorbeeld druk is bij de bank, of er worden vragen gesteld over aangeleverde 
documenten. Het kan dan dus ook wat langer duren dan twee weken. Wat je in ieder geval moet 
weten is dat ik die tijdslijnen goed voor je bewaak zodat je hier nooit mee in de problemen kunt 
komen. 

De aanvraag van de verzekeringen 

Wat wordt er gedaan? Wie doet dit? Hoe lang duurt dat? 

Aanvragen van de 
verzekeringen 
 

Advies van Rutger Maximaal 1 dag 

Het toesturen van de 
gezondheidsverklaringen 
 

De verzekeraar Meestal dezelfde dag 

Invullen van de 
gezondheidsverklaringen 

Jijzelf Het invullen is meestal binnen 
15 minuten gedaan 

Ontvangen van de polis Verzekeraar Dit kan binnen een dag, maar 
op het moment dat er 
aanvullende vragen worden 
gesteld kan dit traject langer 
duren.  
 

 

Bij alle stappen die gezet worden, kun je dit volgen in je eigen online dossier. Bij veranderingen hoor 
je dit meteen zodat je altijd op de hoogte bent van alle ontwikkelingen en je niet voor verassingen 
komt te staan.  

Stap 4 verhuizen en genieten 
Aan mijn kant zit het er (voorlopig) op! Ik wens je veel succes met klussen en straks de verhuizing. Als 
je tevreden bent over Advies van Rutger, laat dat dan vooral weten! Op www.advieskeuze.nl kun je 
jouw ervaringen achterlaten.  

Jouw ‘Starters lidmaatschap’ kun je nu omzetten naar een ‘Financieel Advies’ lidmaatschap. Zo weet 
je zeker dat je hypotheek en financiën altijd in orde zijn en heb je altijd een expert die met je mee 
kan denken. Dit is overigens niet verplicht, maar geeft je veel zekerheid en voordelen.  

Heb je geen ‘Financieel Advies’  lidmaatschap, dan gelden de beperktere wettelijke regels voor 
nazorg.  

Heel veel plezier op je nieuwe plekje en wellicht tot over een tijdje weer! 

 

 


