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Checklist Huiseigenaren 
In de blog staan diverse acties die je kunt ondernemen om te kijken of je hypotheek nog past. In deze 

checklist kun je alle gegevens noteren. Bij de laatste stap kun je alle acties die je kunt nemen 

bijhouden. 

Stap 1: Breng je hypotheek in kaart 
Als eerste gaan we de belangrijkste onderdelen van je hypotheek in kaart brengen. De meeste 
mensen hebben maar 1 of 2 hypotheekdelen. Soms komen 3 of meer delen ook voor. Daarom krijg je 
de vraag 3 keer. Als je maar 1 of 2 delen hebt, vul je er natuurlijk maar 1 of 2 in.  Heb je meer delen, 
print dan pagina 2 nogmaals uit. 
 

Onderdeel 1: je schuld 

 

Hoe hoog is je totale hypotheek nu?  

Waar loopt je hypotheek?  

Hoeveel jaar loopt je hypotheek nog?  

Uit hoeveel onderdelen bestaat je hypotheek?  
Vul voor elk onderdeel onderstaande vragen in. 

 

 

Hypotheekdeel 1 – nummer:  

• Type (annuitair, lineair, aflossingsvrij, belegging, spaar):  

• Hoogte schuld € 

• Rentepercentage % 

• Tot wanneer staat de rente vast?  

• Voor een spaar/beleggings/aflosvrije/lineaire 
hypotheek:  

o Hoeveel betaal je per maand aan rente? 
o Hoeveel betaal je per maand aan 

premie/aflossing? 

€ 

• Voor een annuïtaire hypotheek:  
o Wat is je maandelijkse annuïteit? 

€ 

Aantekeningen: 
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Hypotheekdeel 2 – nummer:  

• Type (annuitair, lineair, aflossingsvrij, belegging, spaar):  

• Hoogte schuld € 

• Rentepercentage % 

• Tot wanneer staat de rente vast?  

• Voor een spaar/beleggings/aflosvrije/lineaire 
hypotheek:  

o Hoeveel betaal je per maand aan rente? 
o Hoeveel betaal je per maand aan 

premie/aflossing? 

€ 

• Voor een annuïtaire hypotheek:  
o Wat is je maandelijkse annuïteit? 

€ 

Aantekeningen: 

 

 

 

Hypotheekdeel 3 – nummer:  

• Type (annuitair, lineair, aflossingsvrij, belegging, spaar):  

• Hoogte schuld € 

• Rentepercentage % 

• Tot wanneer staat de rente vast?  

• Voor een spaar/beleggings/aflosvrije/lineaire 
hypotheek:  

o Hoeveel betaal je per maand aan rente? 
o Hoeveel betaal je per maand aan 

premie/aflossing? 

€ 

• Voor een annuïtaire hypotheek:  
o Wat is je maandelijkse annuïteit? 

€ 

Aantekeningen: 
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Onderdeel 2: je opgebouwde waarde 

 
In geval van een spaar- en een beleggingshypotheek heb je niet alleen een schuld, maar ook 
opgebouwde waarde. Dit staat bijvoorbeeld op een speciale gekoppelde spaarrekening of in een 
speciale spaar- of beleggingsverzekering. Als je meerdere spaarhypotheekdelen hebt, of bijvoorbeeld 
een spaarhypotheekdeel en een beleggingshypotheekdeel, dan heb je ook meerdere verzekeringen 
of spaarrekeningen. 
 
Noteer hiervan ook de gegevens van dit moment. 
 

Naam/nummer deel 1:  

Hoeveel rente ontvang je? % 

Wat is de huidige opgebouwde waarde?  

Indien het een beleggingshypotheek is: bouw je genoeg op om het 
gehele bedrag af te kunnen lossen?  

 

Indien je komt te overlijden, hoeveel wordt er dan uitgekeerd? 
 
Is dat voldoende? 

 

Aantekeningen: 

 

 

 

 

Naam/nummer deel 2:  

Hoeveel rente ontvang je? % 

Wat is de huidige opgebouwde waarde?  

Indien het een beleggingshypotheek is: bouw je genoeg op om het 
gehele bedrag af te kunnen lossen?  

 

Indien je komt te overlijden, hoeveel wordt er dan uitgekeerd? 
 
Is dat voldoende? 

 

Aantekeningen: 
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Optioneel: Onderdeel 3: aflossingsvrije deel 

Noteer hier de aflossingsregels van je hypotheekverstrekker. Deze gegevens vind je op de website 

van je bank of verzekeraar. Hier vind je vast de links naar de gegevens van de meest voorkomende 

hypotheken: 

 

• ABN Amro 

• Aegon 

• Centraal Beheer 

• Florius 

• ING 

• Munt hypotheken 

• Nationale Nederlanden 

• Obvion 

• Rabobank 

• SNS 

 

Wat is het minimale aflosbedrag dat je mag storten?  

Wat mag je maximaal per jaar aflossen?  

Moet je een aflossing eerst aanvragen?  

Zo ja, hoe? 

 

Wat is het rekeningnummer waarop je de aflossing kunt storten? 

Ter attentie van: 

Onder vermelding van:  

 

 

 

 

Nu je alles in kaart hebt gebracht, kun je bepalen of je actie moet ondernemen. 

https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/extra-aflossen/index.html
https://www.aegon.nl/particulier/hypotheek/extra-aflossen-op-uw-hypotheek
https://www.centraalbeheer.nl/hypotheek/wijzigen/Paginas/extra-aflossen.aspx
https://www.florius.nl/hypotheek/hypotheek-beheren/extra-aflossen
https://www.ing.nl/particulier/hypotheken/uw-ing-hypotheek/hulp-bij-hypotheken/hoe-kunt-u-aflossen/index.html
https://www.munthypotheken.nl/contact/ik-ben-consument/#aflossen-op-uw-munt-hypotheek
https://www.nn.nl/Particulier/Hypotheken/Uw-hypotheek-beheren/Extra-aflossen.htm
https://www.obvion.nl/Financien/Extra-aflossen.htm
https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/uw-hypotheek/extra-aflossen
https://www.snsbank.nl/particulier/hypotheken/hypotheek-aflossen.html
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Stap 2: is oversluiten voordelig? 
 

Of oversluiten verstandig is, is afhankelijk van uiteenlopende factoren. Op basis van bovenstaande 

gegevens kun je in ieder geval vast in gesprek met je hypotheekverstrekker. Maak een afspraak om 

alles eens door te nemen. Dat is meestal gratis. Zo niet, doe het dan telefonisch.  

Stel vragen over bijvoorbeeld: 

• de hoogte van eventuele boeterente 

• de mogelijkheid tot rentemiddeling 

• het verschil tussen looptijdverkorting danwel premiedaling en de mogelijkheden bij jouw 

hypotheek. 

Ter informatie: Als je extra aflost op je spaar- of annuïteitenhypotheek zijn er twee opties. Je blijft 

daarna evenveel inleggen, maar bent eerder klaar. Of je legt vanaf dat moment minder in. Het 

verschilt per hypotheek en per aanbieder wat de beste optie is. Vraag daar dus goed naar bij jouw 

aanbieder.  

Mijn vragen zijn: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Stap 3: Maak een aflosplan 
Als je een aflossingsvrije hypotheek hebt, zul je het geleende bedrag toch een keer moeten aflossen. 

Vervroegd aflossen is vaak verstandig. Ook bij andere hypotheektypen levert het je uiteindelijk meer 

geld op als je extra inlegt of extra aflost.  

Vul hier in hoeveel je extra kunt aflossen per maand, en hoeveel je dat oplevert. De (globale) 

bedragen kun je uitrekenen in de excel op de blog. 

Ik kan elke maand dit bedrag extra aflossen: € 

Dit levert me uiteindelijk een nettobesparing 
op van:  

€ 

 

 

Stap 4: Bepaal of je de belastingdienst op de hoogte moet stellen 
Als je aflost, gaat je rente omlaag. Als je gebruik maakt van voorlopige belastingteruggave, krijg je 

dan een te hoog bedrag voor de hypotheekrenteaftrek. Alleen als het verschil groter is dan € 100 op 

jaarbasis, adviseer ik een nieuwe aanslag in te vullen. 

Verschil tussen de oude en de nieuwe rente op 
maandbasis: 

€ 

Vermenigvuldig dit bedrag met 12 voor het 
nieuwe bedrag op jaarbasis. 

€ 

 

Een voorlopige aanslag kun je hier invullen.   

http://www.meergeldminderstress.nl/afrekenen/aflosplan-voor-hypotheken/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/voorlopige-aanslag/voorlopige-aanslag
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Stap 5: Noteer alle acties en ga aan de slag! 
Schrijf op welke acties je gaat uitvoeren op basis van de bevindingen van je onderzoeken. 

Noteer erachter wanneer je dat gedaan wil hebben. En… vink het af als je het gedaan hebt! 

 

Deadline 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Veel succes! 
 


