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Meer informatie op Florius.nl 
Vanaf 1 april 2019 kun je voor meer informatie over de Verduurzaam Hypotheek ook 
kijken op www.florius.nl/verduurzaam-hypotheek of op 
www.florius.nl/adviseur/producten/hypotheek/florius-verduurzaam-hypotheek.  
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ALGEMEEN  
 
1) Wat is de Verduurzaam Hypotheek? 
 
De Verduurzaam Hypotheek is een lening speciaal voor het financieren van 
energiebesparende maatregelen. Met deze oplossing kan je klant tegen aantrekkelijke 
rente en voorwaarden geld lenen voor energiebesparende maatregelen. Dit kan tot 
maximaal 106% van de marktwaarde van de eerste, eigen woning. De eerste eigen 
woning is de woning waar de klant zelf in woont, we noemen dit ook wel het ‘primair 
hoofdverblijf’.   
  
De energiebesparende maatregelen moeten staan op de lijst met energiebesparende 
voorzieningen die staat in artikel 1.b van de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet van 
de overheid.  
 
Na afsluiten heeft je klant, in het geval van een bestaande woning, twee jaar de tijd om 
de energiebesparende maatregelen uit te voeren en te financieren met de Verduurzaam 
Hypotheek. Let op: standaard heeft je klant in het geval van bestaande bouw 18 
maanden de tijd en in het geval van nieuwbouw 24 maanden de tijd. Als hij wil, kun je 
namens hem aan Florius vragen om dit met voor bestaande bouw met 6 maanden en 
voor nieuwbouw met 12 maanden te verlengen.  
 
 
2) Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Verduurzaam Hypotheek?  
 
Algemeen 
 De Verduurzaam Hypotheek kun je alleen afsluiten in combinatie met een nieuwe of 

bestaande hypotheek bij Florius. De hypotheek moet gebruikt worden voor de eerste, 
eigen woning (primair hoofdverblijf).  

 Je klant kan kiezen uit een annuïtaire of lineaire hypotheekvorm.   
 Met de Verduurzaam Hypotheek kun je minimaal EUR 5.000 en maximaal EUR 

25.000 lenen. 
 
Bouwdepot 
 Het bedrag dat wordt geleend met de Verduurzaam Hypotheek, gaat in een 

bouwdepot.  
 Uit het bouwdepot kan de klant alleen geld opnemen met een nota, zoals een factuur 

of een bon, waaruit blijkt dat de klant gaat verduurzamen.   
o Bestaande woning? Dan heeft de klant 2 jaar (18 maanden met mogelijkheid 

tot verlengen van de looptijd met 6 maanden) de tijd om zijn 
energiebesparende maatregelen uit te laten voeren.  

o Nieuwbouw woning? Dan heeft de klant 3 jaar (24 maanden met mogelijkheid 
tot verlengen van de looptijd met 12 maanden) de tijd om zijn 
energiebesparende maatregelen uit te laten voeren.  

 
Blijft er na afloop van de looptijd van het bouwdepot nog geld over in het bouwdepot? 
Dan lost Florius dit af op de Verduurzaam Hypotheek. Is er daarna nog geld over? Dan 
kan de klant dit geld op zijn eigen rekening laten storten of gebruiken voor aflossing op 
een ander leningdeel.  
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Rente 
 De Verduurzaam Hypotheek heeft een aantrekkelijk rentetarief. Hierbij kan een keuze 

gemaakt worden uit een rentevastperiode van 5, 10 of 15 jaar. De looptijd moet 
gelijk zijn aan de rentevastperiode.  

 Voor de Verduurzaam Hypotheek betaalt de klant een vaste rente. De rente wijzigt 
tijdens de looptijd van de lening niet. Verder hangt de rente niet af van de 
risicoklasse waar de totale lening in valt. Dit betekent dat het voor de hoogte van de 
rente niet uitmaakt wat de verhouding is tussen de waarde van de woning van de 
klant en de hoogte van de lening van de klant (LtV%). Voor de rente maakt het ook 
niet uit wat de kenmerken van de overige leningdelen zijn (met of zonder NHG, 
Florius Profijt drie + drie, Florius Profijt twaalf of Florius Compleet Hypotheek).  

 De rente die in het renteaanbod van de Verduurzaam Hypotheek staat, is de rente 
die wij in rekening brengen. Ook wanneer de rente is gewijzigd op het moment dat 
de klant de hypotheekakte bij de notaris ondertekent. Dit geldt ook als de overige 
leningdelen, zoals de Florius Profijt 12 of Florius Compleet Hypotheek, wel een 
‘meedaaloptie’ hebben.  

 Voor de Verduurzaam Hypotheek betaalt de klant geen risico-opslag. Ook heeft de 
hoogte van de Verduurzaam Hypotheek geen invloed op de risico-opslag die de klant 
betaalt voor zijn overige leningdelen.  

 
Vergoedingsvrij Aflossen Eigen middelen 
 Net zoals bij onze andere hypotheken, kan de klant op elk moment met eigen geld 

extra aflossen op de Verduurzaam Hypotheek. Hiervoor rekenen wij geen kosten. 

Investering 
 Met de Verduurzaam Hypotheek realiseert je klant energiebesparende maatregelen. 

Als de maandelijkse besparing op de energiekosten hierdoor hoger is dan de kosten 
van de Verduurzaam Hypotheek, kan de klant zijn investering mogelijk weer 
terugverdienen. Of en hoe snel hij zijn investering terugverdient, hangt van veel 
dingen af, waaronder zijn energieverbruik en energieprijzen.  

 Adviseer de klant om goed na te denken of hij wil investeren in energiebesparende 
maatregelen in zijn woning. Hij maakt hiervoor kosten en het is niet zeker dat hij de 
kosten in de toekomst terugverdient. Wij kunnen hier niets over beloven.  

 
3) Wat zijn de nadelen van de Verduurzaam Hypotheek? 
 
De klant leent geld. De schuld van de klant kan hierdoor hoger worden dan de waarde 
van zijn woning op dat moment. Bovendien kost geld lenen geld. Ook kan het zijn dat de 
investeringen in energiebesparende maatregelen niet worden terugverdiend en kan 
achteraf blijken dat het verstandiger was geweest om de investering op een later 
moment te doen. 
 

4) Wanneer kan de Verduurzaam Hypotheek interessant voor mijn klant zijn? 

Wanneer hij een nieuwe hypotheek bij Florius afsluit 
De Verduurzaam Hypotheek kan hij meteen afsluiten bij de nieuwe, eerste hypotheek. 
Zo is hij alvast klaar voor de energiebesparende maatregelen die hij tijdens de 
verbouwing, of later, gaat uitvoeren. Hij heeft, in geval van een bestaande woning, twee 
jaar (18 maanden met de mogelijkheid tot verlengen van de looptijd met 6 maanden) de 
tijd om energiebesparende maatregelen uit te laten voeren. 
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Wanneer hij al een hypotheek bij Florius heeft en deze wil verhogen om te verbouwen en 
te verduurzamen 
Hij kan de Verduurzaam Hypotheek dan direct afsluiten, naast het bouwdepot dat hij 
afsluit voor de verbouwing. Hij kan dan direct de energiebesparende maatregelen 
uitvoeren, of later. Hij heeft na het afsluiten van de Verduurzaam Hypotheek twee jaar 
(18 maanden met de mogelijkheid tot verlengen van de looptijd met 6 maanden) de tijd 
om energiebesparende maatregelen uit te laten voeren. 

Wanneer hij al een hypotheek bij Florius heeft en energiebesparende maatregelen wil 
uitvoeren 
Hij kan de Verduurzaam Hypotheek afsluiten als verhoging van de hypotheek die hij al bij 
Florius heeft. Hij heeft na afsluiten van de Verduurzaam Hypotheek twee jaar (18 
maanden met de mogelijkheid tot verlengen van de looptijd met 6 maanden) de tijd om 
energiebesparende maatregelen uit te laten voeren.  

Goed om te weten: 

‐ Je klant heeft bij een bestaande woning twee jaar (18 maanden + mogelijkheid 
tot 6 maanden verlengen) en bij een nieuwbouw woning 3 jaar (24 maanden + 
mogelijkheid 12 maanden verlengen) de tijd om energiebesparende maatregelen 
uit te laten voeren. 

‐ De hypotheek moet gebruikt worden voor de eerste eigen woning, ofwel het 
‘primair hoofdverblijf’. 

‐ De klant betaalt direct rente en aflossing over zijn lening. Maar de klant ontvangt 
ook een rentevergoeding over zijn bouwdepot. Deze rentevergoeding ontvangt hij 
maximaal 18 maanden (bestaande bouw) of 30 maanden (nieuwbouw). De 
situatie kan zich voordoen dat een klant meer aflossing betaalt dan is opgenomen 
uit het bouwdepot. De klant maakt dan niet volledig gebruik van zijn bouwdepot. 
Dan zal het geld gebruikt worden om de Verduurzaam Hypotheek af te lossen. Is 
er daarna nog geld over? Dan kan de klant dit geld op zijn eigen rekening laten 
storten of gebruiken voor aflossing op een ander leningdeel. 

‐ Je klant maakt kosten voor je advies en eventueel voor de notaris. 
 

5) Wanneer is de Verduurzaam Hypotheek niet mogelijk?  

 Bij een niet-duurzame verbouwing. Hiervoor kan je klant een gewone 
verhoging en regulier bouwdepot aanvragen.  

 Als het inkomen niet voldoende is voor de verhoging van de hypotheek.  
 Als hij een hypotheek heeft bij een andere hypotheekverstrekker.  
 Als hij een of meer achterstandsmeldingen heeft bij het BKR.  
 Als hij energiebesparende maatregelen wil uitvoeren voor een woning die niet 

zijn eigen, eerste woning is. 
 De maatregelen niet benoemd worden als energiebesparende maatregelen in 

de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet (artikel 1.b).  
 De waarde van de woning onvoldoende is. 
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6) Voor welke energiebesparende maatregelen kan ik een Verduurzaam Hypotheek 
afsluiten? 

Dat kan voor de lijst met twaalf ‘energiebesparende voorzieningen’ die de overheid heeft 
opgenomen in artikel 1.b van de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet. Dit is de lijst 
zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019 te vinden op 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0032503/): 

1  Gevelisolatie 7 Hoog rendement beglazing (HR++) 
2 Dakisolatie 8 Installatie voor warmteterugwinning 
3 Vloerisolatie 9 Energiezuinige ventilatie, inclusief 

hoog-rendement-ventilatoren 

4 Leidingisolatie 10 Hoogrendementsketels 
5 Energiezuinige kozijnen 11 Warmtepompen 
6 Deuren en daarmee gelijk te stellen 

constructieonderdelen 
12 Zonneboilers, zonnecellen of een 

combinatie daarvan 

 

 

7) Welke hypotheekvorm heeft de Verduurzaam Hypotheek?  

Je klant kan kiezen uit een annuïtaire of lineaire hypotheekvorm.  

 Bij de annuïtaire hypotheekvorm betaalt je klant in het begin meer rente en lost 
minder af ten opzichte van de lineaire aflosvorm. Het aflossingsbedrag neemt 
steeds verder toe en de rentelast die je klant betaalt neemt af. Het totaal van 
rente en aflossing blijft gedurende de looptijd gelijk. 

 Met een lineaire hypotheekvorm is het maandelijkse aflossingsbedrag gedurende 
de looptijd gelijk. Omdat de schuld maandelijks afneemt betaalt je klant steeds 
minder rente. De lineaire aflosvorm heeft in het begin een hogere maandlast dan 
de annuïtaire aflosvorm. Doordat de maandlast maandelijks iets lager wordt, 
eindigt je klant met een lagere maandlast dan bij een annuïtaire 
hypotheekvormvorm. Over de gehele looptijd gezien is een lineaire aflosvorm 
goedkoper dan een annuïtaire hypotheekvorm. 

 

8) Is er ook een andere hypotheekvorm mogelijk dan annuïtair of lineair?  
 
Nee, de Verduurzaam Hypotheek kan alleen afgesloten worden met een annuïtaire of 
lineaire hypotheekvorm. 
 

9) Moet mijn klant naar de notaris als hij een Verduurzaam Hypotheek wil afsluiten? 

Wel naar een notaris: 

 Klant sluit een nieuwe eerste hypotheek en sluit hierbij direct de Verduurzaam 
Hypotheek af.  

 Klant neemt de Verduurzaam Hypotheek als verhoging op de Florius hypotheek die 
hij al heeft en heeft hiervoor geen hogere inschrijving.  
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Niet naar een notaris: 

 Klant neemt de Verduurzaam Hypotheek als verhoging op de eerste Florius 
hypotheek die hij al heeft en voor deze hypotheek heeft hij wel een hogere 
inschrijving met voldoende ruimte voor deze verhoging.  

 
10) Mag mijn klant meerdere leningdelen onder de noemer Verduurzaam Hypotheek 
afsluiten? 
 
Dat is toegestaan, zolang het totaal van de oorspronkelijke hoofdsommen van de 
leningdelen niet meer bedraagt dan € 25.000 (vijfentwintigduizend euro) met een 
minimum bedrag van € 5.000 (vijfduizend euro) en past binnen maximaal 106% van de 
waarde van de woning en het past op inkomen. Er kan echter maar één bouwdepot 
aanwezig zijn. Bij meerdere leningen met verschillende rentes (bijvoorbeeld als je klant 
een Verduurzaam Hypotheek heeft met een rentevastperiode van 5 jaar en een met een 
rentevastperiode van 15 jaar), dan zal de vergoedingsrente over het depot het gewogen 
gemiddelde zijn van de twee Verduurzaam Hypotheken. 
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11) Wat als mijn klant op een andere manier wil lenen voor energiebesparende 
maatregelen?  

Dan kun je een Energie Besparende Voorziening (EBV) voor je klant aanvragen. Net als 
met de Verduurzaam Hypotheek kan je klant met een EBV tot 106% van de 
marktwaarde van de eerste eigen woning lenen.  

EBV of Verduurzaam Hypotheek? Twee rekenvoorbeelden  
Robin en Kris kopen hun eerste woning. Ze kopen een woning voor 250.000 euro. De waarde 
van de woning is ook 250.000 euro. Ze sluiten de hypotheek volledig annuïtair. Daarnaast willen 
ze graag een energiezuinig huis. Robin en Kris willen hun huis isoleren om zo te kunnen besparen 
op hun energieverbruik. De lening die ze nodig hebben is 15.000 euro. Ze willen graag weten 
wat het verschil is tussen de Verduurzaam Hypotheek en een reguliere EBV lening. En wat als ze 
de lening zonder of met NHG afsluiten. 

Rekenvoorbeeld 1 – Lening zonder NHG 

 

Rekenvoorbeeld 2 – Lening met NHG 

 



                                                                                                   
 
 

8 
 

12) Is de klant verplicht om extra aflossingen eerst op zijn Verduurzaam Hypotheek te 
doen, of mag dit alleen op zijn overige leningdelen? 

De klant kan zelf kiezen op welke leningdelen hij extra aflost. Hij kan bij Florius 
kosteloos extra aflossen zolang hij dit betaalt met eigen geld. Kijk voor meer informatie 
op www.florius.nl/hypotheek/extra-aflossen.    

 
13) Welke stukken moet je klant aanleveren voor het afsluiten van de Verduurzaam 
Hypotheek? 
Dat hangt af van de situatie. We streven ernaar zo min mogelijk stukken op te vragen, 
maar soms zijn wij vanuit wet- en regelgeving genoodzaakt om bepaalde stukken bij je 
klant op te vragen. Voor bestaande Florius-klanten is het niet altijd nodig om een 
werkgeversverklaring aan te leveren. Ook is een taxatie niet altijd nodig en is WOZ-
verklaring of Calcasa waardebepaling voldoende.  
 
 
14) Hoeveel kan je klant maximaal lenen voor energiebesparende maatregelen met de 
Verduurzaam Hypotheek? 

Je klant kan maximaal tot 106% van de marktwaarde van de eerste eigen woning lenen. 
Het bedrag van de Verduurzaam Hypotheek is minimaal € 5.000 en maximaal € 25.000. 
Heeft je klant meerdere leningdelen Verduurzaam Hypotheek? Dan mogen de 
‘oorspronkelijke hoofdsommen’ van deze leningdelen samen maximaal € 25.000 zijn.  

Of de klant de lening(en) kan krijgen, hangt natuurlijk ook af van de waarde van de 
woning en het inkomen. 
 

15) Krijgt ABN AMRO ook een Verduurzaam Hypotheek?  

Ja, als concern ABN AMRO Bank willen we onze klanten helpen bij de duurzame 
transitie. ABN AMRO heeft daarom per 1 mei dezelfde propositie voor verduurzamen als 
Florius. De naam is “Duurzaam Wonen Hypotheek” en kan via het Intermediair en eigen 
kantorennet van ABN AMRO aangevraagd worden.  
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RENTE 

16) Uit welke rentevastperiodes kan mijn klant kiezen bij de Verduurzaam Hypotheek? 

De rentevastperiode van de Verduurzaam Hypotheek is gelijk aan de looptijd van het 
leningdeel. Dit kan 5, 10 of 15 jaar vast zijn. 

 

17) Welke looptijd heeft de Verduurzaam Hypotheek?  

De looptijd is 5, 10 of 15 jaar en is gelijk aan de rentevastperiode.  

 

18) Gaat mijn klant meer rente betalen voor zijn overige leningdelen als hij als gevolg 
van de Verduurzaam Hypotheek in een hogere risicoklasse kom? 

Nee, dat gaat hij niet. Dit komt doordat de Verduurzaam Hypotheek wel invloed heeft op 
de risicoklasse van de hele hypotheek, maar niet op de risico-opslag die hij betaalt voor 
zijn overige leningdelen. De klant betaalt voor zijn overige leningdelen de rente (risico-
opslag) die hoort bij de risicoklasse die hij zou hebben als hij geen Verduurzaam 
Hypotheek zou hebben.  

 

19) Kan de rente wijzigen voordat mijn klant de hypotheekakte heeft ondertekend?  
 
Nee, dat kan niet. De rente die in het renteaanbod van uw Verduurzaam Hypotheek 
staat, is de rente die de klant gaat betalen. Geldt er op de dag dat de klant de 
hypotheekakte bij de notaris ondertekent, een andere rente voor de Verduurzaam 
Hypotheek? Dan verandert de rente hierdoor niet. Dit geldt ook als overige leningdelen, 
zoals de Florius Profijt 12 of Florius Compleet Hypotheek, wel een ‘meedaaloptie’ 
hebben.  
 
 
20) Mijn klant heeft een korting op zijn overige (bestaande) leningdelen. Waarom geldt 
deze niet voor de Verduurzaam Hypotheek? 
 
De Verduurzaam Hypotheek wordt beschouwd als een aparte hypothecaire lening naast 
de bestaande hypotheek en voor deze lening gelden geen kortingen 
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BOUWDEPOT 
 
21) Hoe werkt het bouwdepot van de Verduurzaam Hypotheek?  

De energiebesparende maatregelen mogen in een verbouwingsspecificatie worden 
aangetoond. Bij het indienen van de declaraties (nota’s) voor uitbetaling uit het 
bouwdepot mogen deze energiebesparende maatregelen afwijken van de eerder door de 
klant aangeleverde verbouwingsspecificatie. De energiebesparende maatregelen moeten 
wel voldoen aan de lijst met de ‘energiebesparende voorzieningen’ die de overheid heeft 
opgenomen in artikel 1.b van de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet. De nota’s kan 
de klant naar Florius sturen of declareren in mijnFlorius. Op de nota moeten een KVK-
inschrijving en btw-nummer staan.  

 

22) Welke rentevergoeding krijgt je klant over zijn bouwdepot? 

 Als alleen een energiebesparende maatregel(en) wordt uitgevoerd, dan is de 
vergoedingsrente over het bouwdepot gelijk aan het rentepercentage dat over de 
Verduurzaam Hypotheek wordt betaald. Je klant krijgt de vergoedingsrente over het 
deel dat nog niet is opgenomen uit het bouwdepot tot maximaal 18 maanden 
(bestaande bouw) of 30 maanden (nieuwbouw) na afsluiten van de Verduurzaam 
Hypotheek.  

 Als een gecombineerde verbouwing (met en zonder energiebesparende maatregelen) 
wordt uitgevoerd, dan heeft je klant een aparte lening voor de reguliere verbouwing 
en een aparte lening voor de energiebesparende maatregel(en). Maar er is wel één 
gecombineerd bouwdepot. De rentevergoeding die je klant ontvangt op het 
bouwdepot is gelijk aan de gewogen gemiddelde rente die hij betaalt over de 
verschillende leningdelen voor de verbouwing en energiebesparende maatregel(en). 
Ook hierbij geldt dat je klant de vergoedingsrente ontvangt over het deel dat nog niet 
is opgenomen (tot 18 of 30 maanden).  

 
 
23) Wat als je klant voor een deel wil verbouwen aan zijn woning en voor een ander 
deel energiebesparende maatregelen wil nemen? 
 
Als een gecombineerde verbouwing (met en zonder energiebesparende maatregelen) 
wordt uitgevoerd, dan heeft je klant een aparte lening voor de reguliere verbouwing en 
een aparte lening voor de energiebesparende maatregel(en). Maar er is wel één 
gecombineerd bouwdepot. De rentevergoeding die je klant ontvangt op het bouwdepot 
is gelijk aan de gewogen gemiddelde rente die hij betaalt over de verschillende 
leningdelen voor de verbouwing en energiebesparende maatregel(en). Ook hierbij geldt 
dat je klant de vergoedingsrente ontvangt over het deel dat nog niet is opgenomen (tot 
18 of 30 maanden). 
 
 
24) Wat is de rentevergoeding over het bouwdepot als je klant wil verbouwen en 
energiebesparende maatregelen wil nemen? 
De rentevergoeding die je klant ontvangt op het bouwdepot is gelijk aan de gewogen 
gemiddelde rente die hij betaalt over de verschillende leningdelen voor de verbouwing en 
energiebesparende maatregel(en). Ook hierbij geldt dat je klant de vergoedingsrente 
ontvangt over het deel dat nog niet is opgenomen (tot 18 of 30 maanden). 
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25) Mijn klant heeft al een bouwdepot afgesloten. Een deel hiervan gebruikt hij voor 
energiebesparende maatregelen. Kan de klant dit bouwdepot alsnog gedeeltelijk 
omzetten in een deel Verduurzaam Hypotheek? 
 
Nee, dit kan niet. Voor het bestaande deel dat je klant heeft gebruikt voor 
energiebesparende maatregelen van de woning is een gezamenlijke overeenkomst 
aangegaan. De overeengekomen duur, rentevastperiode en rentepercentage uit deze 
overeenkomst zijn nog steeds van kracht. Als je klant nieuwe energiebesparende 
maatregelen aan zijn woning wilt doen, dan kan hij hiervoor een Verduurzaam 
Hypotheek afsluiten. Uiteraard als de waarde van de woning en het inkomen van je klant 
dit toelaten. 
 
 
26) Je klant heeft de energiebesparende maatregelen uitgevoerd, maar het bouwdepot is 
nog niet leeg. Wat gebeurt er met het restantbedrag? 
 
Je klant kan ons vragen het bouwdepot te sluiten en op te heffen. Het restantsaldo 
lossen wij dan af op de Verduurzaam Hypotheek. Als je klant ons niet op de hoogte 
brengt van het afronden van de energiebesparende maatregelen, dan sluiten wij 
automatisch 18 maanden (bestaande bouw) of 24 maanden (nieuwbouw) na 
ingangsdatum het depot en lossen het restantsaldo af op de Verduurzaam Hypotheek. 
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ONDERPAND  
 
27) Hoe toont je klant aan dat de verbouwing om energiebesparende maatregelen gaat? 
 Om de Verduurzaam Hypotheek te krijgen, volstaat een verbouwingsspecificatie. Je 

klant gebruikt hiervoor een offerte van een leverancier of maakt zelf een raming van 
de benodigde kosten.  

 De energiebesparende maatregel(en) moet voorkomen op de lijst die staat in artikel 
1.b van de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet. Energiebesparende maatregelen 
zijn: gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, leidingisolatie, energiezuinige kozijnen, 
deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, hoog rendement beglazing 
(HR++), installatie voor warmteterugwinning, energiezuinige ventilatie, inclusief 
hoog-rendement-ventilatoren, hoogrendementsketels, warmtepompen, zonneboilers, 
zonnecellen of een combinatie daarvan.  

 Wij voeren controles uit op de nota's om er zeker van te zijn dat de gelden gebruikt 
worden voor verduurzaming van de woning. 

 
28) Waar kan mijn klant zien welke energiebesparende maatregelen voor zijn woning 
mogelijk zijn? 

Florius heeft een samenwerking met de Energiebespaarders. Je klant kan via hen de 
Energiebespaarcheck doen. Zo weet hij in een paar minuten met welke maatregelen hij 
op zijn energiekosten kan besparen. Ook kan hij een uitgebreid energiepaspoort laten 
opmaken. Dit is een voorstel voor energiebesparende maatregelen, speciaal voor zijn 
woning. Je klant kan natuurlijk ook ergens anders advies vragen, bijvoorbeeld bij een 
bouwkundige of energieadviseur. 

Wijs je klant erop dat jij en wij hem niet kunnen vertellen of en wat hij werkelijk elke 
maand zal besparen. Dit hangt af van veel factoren zoals hoe de klant zelf met 
energieverbruik omgaat, de prestatie van eventuele zonnepanelen, de kosten van 
energie. Ook kan het zijn dat de energiebesparende maatregelen in de toekomst 
voordeliger kunnen worden uitgevoerd, doordat ze bijvoorbeeld goedkoper of effectiever 
zullen zijn. 

Kijk voor meer informatie op www.florius.nl/verduurzaam-hypotheek. Hier staat ook de 
link naar de Bespaarcheck van de Energiebespaarders. 

 

29) Mag de klant voor de Verduurzaam Hypotheek een Calcasa waardebepaling 
aanleveren? 

Ja, dit kan. Naast een WOZ-verklaring of taxatierapport kan ook een Calcasa 
waardebepaling aangeleverd worden. Hiervoor gelden wel regels. De regels zijn hetzelfde 
als voor de aanvraag van een andere lening. We leggen de regels hieronder in het kort 
uit.  

Je klant kan de waarde van zijn woning met behulp van Calcasa laten bepalen als hij 
voor het eerst een woning koopt, gaat verhuizen, zijn hypotheek oversluit of zijn 
hypotheek verhoogt. Dit kan voor bestaande woningen. Een Calcasa waardebepaling 
kan niet gebruikt worden voor nieuwbouwwoningen. Naast deze eis, gelden de volgende 
regels om gebruik te kunnen maken van een Calcasa waarderapport: 
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 Klant heeft geen Nationale Hypotheek Garantie (NHG).  

 De hypotheek is lager dan 90% van de bepaalde woningwaarde.  

 Klant gaat de woning gebruiken voor eigen bewoning.  

 De hypotheek is lager dan €750.000.  

 Calcasa heeft genoeg gegevens om de woningwaarde te bepalen.  

 

30) Kan je klant zijn Verduurzaam Hypotheek meeverhuizen? 
Nee, dit kan niet. De Verduurzaam Hypotheek moet gebruikt worden voor 
energiebesparende maatregelen aan de huidige woning. Deze maatregelen verhuizen niet 
mee naar een nieuwe woning. Dit geldt dus ook voor de Verduurzaam Hypotheek. Voor 
de nieuwe woning kan uiteraard een nieuwe Verduurzaam Hypotheek worden 
afgesloten. Als de waarde en het inkomen dit toelaten.  
 

31) Moet je klant met specifieke (duurzame) leveranciers samenwerken? 
Je klant kan de energiebesparende maatregel(en) laten uitvoeren door de 
Energiebespaarders, maar dit is niet verplicht. Je klant is vrij om zelf een 
aannemer/installateur uit te kiezen. Je klant kan de verduurzaming ook zelf uitvoeren.  
 
 
 

 

 

Disclaimer 
Deze informatie is alleen bedoeld voor hypotheekadviseurs. Wij zorgen ervoor dat de informatie in 
dit document zo betrouwbaar en actueel mogelijk is. Is de informatie toch niet juist en lijdt u 
daardoor schade? Dan is Florius daarvoor niet aansprakelijk.  
 


