
Lijst met aan te leveren stukken voor hypotheekaanvraag   
 

 Correct originele ingevulde werkgeversverklaringen met één kleur pen 
BLAUW en in één handschrift waarbij alle vragen volledig zijn beantwoord en 
alle hokjes zijn. ( zie bijgevoegde toelichting )  

 
 Kopie recente salarisstook van de huidige maand indien mogelijk of de 

voorgaande maand zowel van de 1e en 2e aanvrager. Alleen pdf-formaat als 
die via de mail wordt verstuurd. Controle TIP: uitbetaling op een IBAN 
rekening. Een Uitbetaling per kas is niet toegestaan, moet dus altijd een 
IBAN op de strook vermeld zijn. 
 

 Duidelijke kopie geldig paspoort of identiteitskaart 1e en 2e aanvrager, nieuw 
model pasport ook de pagina met BSN kopieeren, Bij een id-kaart zowel de 
voorkant als de achterkant kopieeren origineel dient vooraf ter inzage te 
worden overlegd. Een pdf-van paspoort is toegestaan indien alle relevante 
pagina’s in 1 pdf staan.  
  

 Kopie getekende koopakte aangekochte woning, of aanneemovereenkomst, 
of verkoopakte huidige woning. Hangt van de situatie af. 
 

 Kopie dagafschrift incassorekening met de naam, adres, woonplaats 
gegevens van de rekeninghouder t.b.v. de incasso met bijschrijving netto 
salaris. Een pdf met daarop de naam, adres, woonplaats gegevens is ook 
toegestaan. “screen-shots” zijn niet toegestaan i.v.m. ontbreken N.A.W. 
gegevens. 
 
 

 Indien een hypotheek op 31-12-2012 de complete aangifte IB 2012 met eigen 
woningschuld vermelding duidelijk leesbaar. Een pdf van de complete 
aangifte is ook toegestaan. 
 

 Huidige en vroegere hypotheken. Historie vanaf 1e woning. Indien van 
toepassing. Pdf van jaaropgaven zijn toegestaan. 
 

 Actuele Pensioengegevens indien aanvrager(s) ouder zijn dan 37 jaar. Het 
meest recente Pensioenoverzicht van het lopende of laatste jaar kopieren. Pdf 
van actuele pensioengegevens zijn toegestaan. 
 
 

 Bewijsstukken eigen middelen en de herkomst van de eigen middelen: d.m.v. 
een recent bankafschrift met naam, adres, woonplaatsgevens van de 
rekeninghouder. Een pdf met daarop naam, adres, woonplaats gegevens 
van dit afschrift is ook toegestaan. “screen-shots”zijn niet toegestaan 
i.v.m. ontbreken N.A.W. gegevens. Herkomst eigen middelen aantonen 
aan de hand van jaaropgaven afgelopen drie jaar van spaarrekening of 
vanaf de start datum als dit het lopende jaar is.  
 

 
 



 
Lijst met aan te leveren stukken voor de starterslening  
 

 Werkgeversverklaring 
 Kopie recente salarisstrook 
 Aangifte en aanslag inkomenstenbelasting 2014/2015 
 Of IB 60-formulier aan te vragen bij de Belastingdienst 
 Financieel rijbewijs (via de site van SVN in te vullen) 
 Kopie bankafschrift met bijschrijving netto salaris 
 Kopie geldig paspoort of id-kaart 
 Kopie door alle partijen getekende koopakte 

 
 
 
WAO-WIA-IVA   

 Inkomensgegevens huidige jaar  
 Salarisstrook / maandoverzicht 
 Beschikking % arbeidsongeschiktheid 
 Beschikking herkeuring ja/nee 

 


