
Kopen met Nationale 
Hypotheek Garantie
Het maximale bedrag voor een woning met NHG is 
€ 405.000. De kosten voor NHG zijn 0,6% van de 
lening. Deze zijn aftrekbaar bij de belastingaangifte.

Energiebesparende maatregelen meefinancieren? 
Dan is de maximale hypotheek met NHG € 429.300.

Nieuw in 2023

Verbouwen
Verbeterbudget bij taxatie 
Als de marktwaarde vóór verbouwing voldoende is 
(onder de 100/106%), dan vragen we niet meer om 
een taxatierapport met marktwaarde na verbouwing. 
Het verbeterbudget plaatsen we in depot.

Bouwkundig rapport
Bij aankoop van een woning moet er een bouw -
kundig rapport worden opgeleverd als uit het 
taxatierapport blijkt dat de noodzakelijke kosten voor 
herstel van de woning meer dan 10% zijn. Of als de 
bouwkundige staat van de woning matig of slecht is.

Verruiming 
toetsingsinkomen 
tweeverdieners
De wegingsfactor voor de berekening van het 
gezamenlijke toetsinkomen bij tweeverdieners 
wordt verhoogd. Vanaf 2023 telt voor twee-
 ver dieners het tweede inkomen volledig mee 
bij bepaling van de maximale hypotheek.

Veranderingen bij Woonfonds

Verduurzamen
Omgevingsvergunning 
We vragen geen omgevingsvergunning bij verbouwing 
meer op. Dit versnelt het proces voor u en voor de klant. 

Versoepeling van de NHG-norm om
•  Aanvullend te lenen voor een verbouwing tijdens  

een lopende verbouwing. Bij een aanvullende lening 
kijken we voortaan naar de waarde na de verbouwing.

Desktoptaxatie 
voor appartementen
Met ingang van 2023 is het mogelijk om ook 
voor appartementen een desktoptaxatie aan 
te vragen via Calcasa. 

Woonfonds stopt 
met 3 producten
Woonfonds stopt per 1 januari met 3 producten: 
de Krediethypotheek, de Familiehypotheek en de 
aflosvorm Leven van de Woongenot Hypotheek. 
Meer informatie staat op onze website.

Maak het waar
Wat verandert er voor 
huizenkopers in 2023?
De belangrijkste wijzigingen op een rij

Woonfonds wordt 
Centraal Beheer
Alle hypotheken van Woonfonds gaan in 2024 over naar 
Centraal Beheer. Klanten van Woonfonds kunnen nu al bij 
Centraal Beheer de online Hypotheekcheck doen. Meer 
informatie vindt u op onze website. Of neem contact op 
met uw accountmanager.

Tip: op onze website vindt u de actuele hypotheekgids.  
En ook de (oude) voorwaarden van alle productlijnen. 

€ 405.000

https://app.desktoptaxatie.nl/taxatie/woonfonds
https://www.woonfonds.nl/voor-adviseurs/nieuwsarchief/3-producten-stoppen
https://www.woonfonds.nl/klantenservice/woonfonds-wordt-centraal-beheer
https://www.woonfonds.nl/voor-adviseurs/contact
https://www.woonfonds.nl/klantenservice/historische-voorwaarden-en-rente

