
De hypotheek 
oplossing voor 
senioren
Bent u al met pensioen of zit het 
binnen 10 jaar eraan te komen en wilt 
u optimaal kunnen genieten van uw 
woning? Bijvoorbeeld door te 
verbouwen, verduurzamen of toch te 
verhuizen? Bij NIBC Direct laten we uw 
woonwensen uitkomen met ruimere 
mogelijkheden voor senioren.



Wanneer komt u in aanmerking voor een seniorenhypotheek?
U komt in aanmerking voor een seniorenhypotheek wanneer u en/of uw partner vanaf 10 jaar voor AOW datum (in de meeste gevallen is 
dit al vanaf 57 jaar) willen verbouwen, verduurzamen of verhuizen.

De ruimere 
mogelijkheden van een 
seniorenhypotheek

Berekenen op basis van de maandlasten

 Het pensioeninkomen is vaak lager dan het inkomen op het moment dat u nog 
werkt. Minder inkomen zorgt ervoor dat u een lagere hypotheek kunt krijgen. 
Wanneer u of uw partner binnen 10 jaar de AOW leeftijd bereikt, wordt er bij 
het berekenen van een nieuwe hypotheek al rekening gehouden met het 
(toekomstige) pensioeninkomen. 

 Met de seniorenhypotheek zijn er ruimere mogelijkheden. Zo wordt er gekeken 
naar de werkelijke maandlasten die u moet gaan betalen. Voor het bepalen van 
de maximale hypotheek, wordt er berekend hoeveel u maandelijks 
verantwoord mag besteden aan woonlasten. De woonlasten worden in de 
berekeningen gebaseerd op een zogenaamde annuiteitenhypotheek waarbij u 
iedere maand zowel rente als aflossing betaalt. Dit geldt ook wanneer u (deels) 
een aflossingsvrije hypotheek hebt waarbij de werkelijke maandlasten lager 
zijn. Bij de werkelijke lastentoets kijken we in de berekening naar uw werkelijke 
hypotheeklasten. 

 Dit betekent dat u meestal een hogere hypotheek kunt krijgen dan bij een 
reguliere hypotheek. Het uitleggen van werkelijke maandlasten is een 
ingewikkeld proces, daarom verwijzen we u graag door naar een 
onafhankelijke intermediair.

Een hypotheek met of zonder NHG

 De seniorenhypotheek voor verbouwen, verduurzamen en verhuizen is in 
sommige gevallen mogelijk met een NHG garantie. De maximale hypotheek 
mag niet hoger worden dan 80% van de marktwaarde van uw woning.  Heeft u 
al een lopende hypotheek en wilt u deze oversluiten naar een 
seniorenhypotheek zonder te verbouwen of te verduurzamen? Dan mag de 
maximale hypotheek niet hoger worden dan 100% van de marktwaarde van uw 
woning. Om te weten welke mogelijkheden er in uw situatie zijn, kunt u contact 
opnemen met een onafhankelijke hypotheekadviseur. 

Tijdelijk Tekort Regeling

 Bent u getrouwd of samenwonend en liggen de AOW leeftijden van u beiden 
maximaal 10 jaar uit elkaar? Dan bestaat de kans dat u tijdelijk samen minder 
inkomen heeft. Dit wordt ook wel een AOW-gat of tijdelijk tekort genoemd. Een 
tijdelijk lager inkomen tijdens deze periode kan een grote invloed hebben op 
de mogelijkheden voor een hypotheek. In dit geval kan de Tijdelijk Tekort 
Regeling van NHG een uitkomst bieden, ook als u een lening heeft zonder 
NHG. Lees hier meer.

Verbouwen  Een verbouwing van uw woning om het levensloopbestendig te maken, zorgt 
ervoor dat u langer thuis kunt blijven wonen. Zo kunt u bijvoorbeeld de dorpels 
laten weghalen, een inductiekookplaat plaatsen, het bad vervangen voor een 
inloopdouche en slimme beplanting en goede paden in de tuin aanleggen. Bij 
NIBC Direct is het mogelijk om de kosten voor zo’n verbouwing mee te 
financiering. 

 Tip!

Online is er veel informatie te vinden over de mogelijkheden van het 
levensloopbestendig maken van een woning. Neem bijvoorbeeld eens een 
kijken op de website langerthuisinhuis. U kunt de mogelijkheden ook met 
een hypotheekadviseur bespreken.

https://langerthuisinhuis.nl/


Meer weten?

Bij het regelen van een nieuwe hypotheek komt veel bij kijken. Daarom adviseren wij om altijd een 
vrijblijvend adviesgesprek te plannen met een onafhankelijke hypotheek adviseur. Op onze website 
vindt u een hypotheek adviseur bij u in de buurt. 

Verduurzamen  Verduurzamen, iedereen is er tegenwoordig mee bezig. En dat is maar goed 
ook, want de energieprijzen stijgen zijn fors gestegen. Maar wat zijn uw 
mogelijkheden om te verduurzamen? En natuurlijk komen hier kosten bij kijken, 
die u wellicht niet op uw spaarrekening heeft staan. Daarom is het mogelijk om 
verduurzamingsvoorzieningen te financieren.

 Tip!

Bekijk onze pagina over verduurzamen van uw woning. Hierin staan de 
financieringsmogelijkheden, maar ook tips.

Verhuizen  Een nieuwe woning kopen op basis van uw pensioeninkomen . Klinkt lastig, 
aangezien het pensioeninkomen vaak lager is dan het inkomen op het moment 
dat u nog werkt. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met het huidige 
inkomen, maar bij NIBC Direct kijken we ook naar de maandlasten die u moet 
gaan betalen. Dit zorgt ervoor dat u meer kunt lenen. Goed om te weten, bij 
NIBC Direct is er geen maximum leeftijd voor het afsluiten van een hypotheek! 
Bekijk eens onderstaande voorbeeld.

Voorbeeld!

Jan (72 jaar) en Ina (70 jaar) hebben een gezamenlijk inkomen van 34.000 euro per jaar en de woning heeft een waarde van 
475.000 euro. Ze willen de hypotheek oversluiten en de woning aanpassen zodat deze levensloopbestendig en 
rolstoelvriendelijk wordt. Om de huidige hypotheek over te sluiten en de verbouwing te betalen is een bedrag nodig van 
180.000 euro. Ze willen een annuiteitenhypotheek van 100.000 euro en een aflossingsvrij hypotheek van 80.000 euro en de 
rente minimaal 20 jaar vastzetten. Met een standaard berekening mogen Jan en Ina een maximale hypotheek van 151.582 
euro met een rente van 2,45% afsluiten*. Met de ruimere mogelijkheden van de seniorenhypotheek is het wel mogelijk om de 
gewenste hypotheek af te sluiten. 

*April 2022.

https://www.nibcdirect.nl/hypotheken/hypotheek-voor-senioren/
https://www.nibcdirect.nl/over-ons/duurzaamheid/

