
Productkaart 

  Hier biedt Venn Hypotheken betere voorwaarden dan de meeste andere geldverstrekkers 

 
Doelgroep 
Doelgroep Starters, doorstromers en 

oversluiters 
 

Lening 
Minimale hoofdsom € 75.000,- 
Maximale hoofdsom  € 1.000.000,- (inclusief 

overbrugging) 
Bouwdepot  Ja. Rente vergoeding -/- 1%. 
Verhuisregeling Ja, binnen de 6 maanden na 

aflossing huidige hypotheek een 
kredietaanbod is gedaan voor 
aankoop van de nieuwe woning 

Overbrugging Ja, indien onderpand verkocht, 
max 24 maanden 

Consumptief deel Ja, max € 25.000,- 
Aantonen eigen 
middelen 

Vanaf € 12.000,-  
                                                           

 
Rente 

Rentevastperioden 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20 en 30 
jaar 

Rente bij passeren  Laagste van kredietvoorstel en 
rente die geldt op datum van 
passeren bij de notaris                    

Automatische 
rentedaling 

Rente daalt automatisch als door 
maandelijkse aflossing of een extra 
aflossing een lagere tariefklasse 
wordt bereikt                                   

Geen opslag voor 
aflossingsvrije leningdeel 

Dezelfde rente voor annuïtair, 
lineair en/of aflossingsvrij               

 
Aflossen 
Aflosvormen Annuïtair, lineair, aflossingsvrij 

Verschillende aflosvormen binnen 
één lening mogelijk 

Aflossingsvrij Tot max 50% van de huidige 
waarde van de woning 
(overgangsregeling) 

 
Kredietvoorstel 
Acceptatietermijn 3 weken 

Geldigheid 
Tot 4 maanden na datum indicatief 
kredietvoorstel 

Annuleringsvergoeding € 0,-                                                    
 
 
 

 
Onderpand 
Woningtypen Nederlandse ééngezinswoningen 

en appartementen bestemd en 
gebruikt voor eigen bewoning 

Woonboerderij Met woonbestemming 
Minimale marktwaarde € 100.000,- 
Taxatie >60% marktwaarde: taxatie            

<60% marktwaarde: WOZ-waarde  
 

Energiebesparing   
Nul-op-de-meter 
woning 

Tot 106% van de marktwaarde 
lenen mogelijk en € 25.000,- 
vrijstelling bij een minimaal 
toetsinkomen van € 33.000,-          

Energiebesparende 
maatregelen & 
Energie label A++ 

Tot 106% van de marktwaarde 
lenen mogelijk en € 9.000,-
vrijstelling bij inkomenstoets          

 
Verzekering 
Overlijdensrisico-
verzekering 

>80% van de marktwaarde. Bij 
annuïtair en lineair, ook annuïtair 
en lineair dalend mogelijk            

Verzekeraar Vrije keuze                                     
 

Inkomen 
Maximale lening voor tijdelijk inkomen, 
zelfstandigen en blijvende sociale uitkering 

100% of met 
EBV 106%        

Toetsinkomen voor 
tijdelijke inkomens 
 

Het laagste van het gemiddelde 
inkomen van de laatste 3 jaar en 
het inkomen van het laatste jaar    

Toetsinkomen voor 
zelfstandigen 
 

Het laagste van het gewogen 
gemiddelde inkomen van de laatste 
3 jaar en het inkomen van het 
laatste jaar (geen opslag!)               

 

Venn Hypotheken biedt: 
 Lange termijn financiering door verzekeraars, 

banken, pensioenfondsen en institutionele 
beleggers  

 Scherpe rentes en één tarief voor alle 
aflossingsvormen 

 Automatisch dalende rente door (extra) aflossen  
 Tot 106% financiering voor energiebesparingen  
 Hypotheken voor zelfstandigen, ZZP-ers en tijdelijk 

dienstverband  
 Laagste rente van kredietvoorstel en passeerrente  
 Snelle operationele verwerking 

 

 


