Bepalen van de maximale NHG lening aankoop bestaande woning
op basis van de V&N 2017
Geen EBV
De gemiddelde
koopsom is vast
gesteld op
? 245.000
(Norm 1.6)

De kostengrens
bedraagt ? 247.450

wel of geen EBV
De kostengrens
bedraagt ? 259.700
De extra ruimte in de
kostengrens mag
uitsluitend worden
benut voor EBV

Wel EBV

Bepaal de laagste waarde van: (Norm 2.2.1.a.)
- Koopsom
- Marktwaarde
- 97% koopsom indien von

Is deze laagste waarde
hoger of lager/ gelijk aan ? 245.000?
(Norm 2.2.2.)

Hoger

Hypotheek is niet
mogelijk met NHG

Hoger

Hypotheek is niet
mogelijk met NHG

Lager/ gelijk aan ? 245.000
Bepaal de kosten verkrijgen eigendom: (Norm 2.2.1.)
a) de laagste van koopsom, MW of von
b) kosten afkoop erfpacht
c) kosten kwaliteitsverbetering en/ of EBV
d) eenmalige storting onderhoudsfonds
e) maximaal* 6% bijkomende kosten over de som van a t/m d

Zijn de kosten
verkrijgen eigendom
hoger of lager / gelijk aan de
bijbehorende kostengrens
(Norm 2.2.2.)

* percentage wordt als volgt berekend:
bedrag kostengrens - som a t/m d
____________________________ x 100% (maximaal 6%)
som a t/m d

Lager/ gelijk aan

Bepaal de wettelijke LTV: (Norm 5.1.2.)
- 101% MW na verbouwen zonder EBV
- 106%* MW na verbouwen met EBV
* extra leenruimte alleen van toepassing voor zover
daadwerkelijk aan EBV besteed

Bepaal het laagste bedrag van
de kosten verkrijgen
eigendom of de wettelijke LTV
(Norm 5.1.1. en 5.1.2.)

Bedragen de werkelijke
kosten voor EBV meer of
minder dan de extra
leenruimte

meer

minder

de kosten verkrijgen eigen zijn lager dan de LTV

De LTV is lager/ gelijk aan de kosten verkrijgen eigendom

De wettelijke LTV
bedraagt 106%
MW na
verbouwing

De wettelijke LTV
bedraagt 101%
MW na
verbouwing +
bedrag EBV

De kosten verkrijgen
eigendom bepalen
de maximale NHG
lening

De wettelijke LTV
bepaalt de maximale
NHG lening

