
Geldverstrekker Volmacht Geldigheidstermijn 
aanvraag

Beeindiging hard 
ingeregeld?

Aanvraag geldigheid Uiterste aanleverdatum 
(dossier)

Termijn Uiterste 
aanleverdatum

Aanvullende info uiterste aanleverdatum Renteaanbod getekend 
retour

Argenta JA 5 werkdagen Als wij aanvullende informatie nodig hebben om een 
hypotheekaanbod uit te kunnen brengen, reserveren wij de rente. 
Dit doen wij voor een periode van maximaal 5 werkdagen. Daarna 
vervalt de aanvraag en de bijbehorende rente. Zorg er dus voor 
dat u aanvullende informatie tijdig aanlevert.

Nee, er staat geen afwijkende 
datum tov van de geldiigheid 
van het rentevoorstel

nvt Teken het renteaanbod
1. Zet uw handtekening op het renteaanbod en laat de digitale kopie naar ons 
versturen door uw financieel adviseur. Zorg dat wij de digitale kopie uiterlijk op 24 
maart 2022 hebben ontvangen. Het getekend renteaanbod is daarna geldig tot 3 juli 
2022.
2. Stuur de documenten op
U wilt snel zekerheid? Stuur dan zo snel als mogelijk de volgende documenten naar 
uw financieel adviseur, maar in ieder geval voor 3 juli 2022:

Uiterste acceptatiedatum is gelijk aan de geldigheid van het renteaanbod

Ja

ASR JA 10 werkdagen (+10 
werkdagen)

Als er niet direct een rentevoorstel komt, dan vervalt de aanvraag 
na 14 kalenderdagen, 10 werkdagen. In de praktijk blijft hij dan 
nog 14 dagen in het systeem hangen zodat er nog herstel mogelijk 
is. Daarna vervalt de aanvraag definitief

Nee, er staat geen afwijkende 
datum tov van de geldiigheid 
van het rentevoorstel

nvt WelThuis: JA
Digithuis: NEE

BijBouwe JA nvt Een rente aanbod kan maar op bepaalde punten aangepast als 
deze is ingestuurd. Een rente aanbod, met bij wijze van spreken 
lege ‘’lege velden’’, zal niet op een later punt kunnen worden 
uitgebracht met een oude rente.

JA 4 weken voor 
geldigheidsdatum

1. Teken de garantieverklaring. Zet uw handtekening op de garantieverklaring en 
laat de digitale kopie naar ons opsturen door uw financieel adviseur. Zorg dat wij de 
digitale kopie uiterlijk op [datum] ontvangen.
2. Stuur de volgende documenten zo snel mogelijk naar uw financieel adviseur. In 
ieder geval één maand voor [datum]

De uiterste aanleverdatum van de stukken is dan 4 weken tot uiterste 
geldigheidsdatum van de indicatieve offerte

Ja

Centraal Beheer JA 5 werkdagen 7 kalenderdagen, 5 werkdagen NEE, er staat geen afwijkende 
datum is het rentevoorstel

nvt Opmerking rentevoorstel CB: Uw adviseur weet wanneer we deze documenten 
uiterlijk moeten hebben.
Vraag dit dus na bij uw adviseur. 

Uiterste acceptatiedatum is gelijk aan de geldigheid van het renteaanbod

Ja

Clarian Wonen JA 5 werkdagen Als wij aanvullende informatie nodig hebben om een 
hypotheekaanbod uit te kunnen brengen, reserveren wij de rente. 
Dit doen wij voor een periode van maximaal 5 werkdagen. De 
aanvraag vervalt niet, maar je kunt geen aanspraak meer maken 
op de lagere rente. Zorg er dus voor dat u aanvullende informatie 
tijdig aanlevert.

JA 3 weken voor 
geldigheidsdatum

Wij moeten alle documenten uiterlijk drie weken vóór 17 april 2022 in ons bezit 
hebben. 17 april is de uiterste geldigheidsdatum van het rentevoorstel.

De uiterste aanleverdatum van de stukken is dan 3 weken tot uiterste 
geldigheidsdatum van de indicatieve offerte

Ja

HollandWoont JA 5 werkdagen Als wij aanvullende informatie nodig hebben om een 
hypotheekaanbod uit te kunnen brengen, reserveren wij de rente. 
Dit doen wij voor een periode van maximaal 5 werkdagen. De 
aanvraag vervalt niet, maar je kunt geen aanspraak meer maken 
op de lagere rente. Zorg er dus voor dat u aanvullende informatie 
tijdig aanlevert.

JA 3 weken voor 
geldigheidsdatum

Wij moeten alle documenten uiterlijk drie weken vóór 25 april 2022 in ons bezit 
hebben. 25 april is de uiterste geldigheidsdatum van het rentevoorstel.

De uiterste aanleverdatum van de stukken is dan 3 weken tot uiterste 
geldigheidsdatum van de indicatieve offerte

Ja

Hypotrust Comfort JA 5 werkdagen Als wij aanvullende informatie nodig hebben om een 
hypotheekaanbod uit te kunnen brengen, reserveren wij de rente. 
Dit doen wij voor een periode van maximaal 5 werkdagen. De 
aanvraag vervalt niet, maar je kunt geen aanspraak meer maken 
op de lagere rente. Zorg er dus voor dat u aanvullende informatie 
tijdig aanlevert.

Nee, er staat geen afwijkende 
datum tov van de geldiigheid 
van het rentevoorstel

nvt Teken de garantieverklaring
Zet uw handtekening op de garantieverklaring en laat de digitale kopie naar ons 
opsturen door uw financieel adviseur. Zorg dat wij de digitale kopie ruim voor 23 
maart 2022 ontvangen. De getekende garantieverklaring is daarna geldig tot 2 juli 
2022.
2. Stuur de volgende documenten zo snel mogelijk naar uw financieel adviseur. In 
ieder geval voor 2 juli 2022

Uiterste acceptatiedatum is gelijk aan de geldigheid van het renteaanbod

Ja

Hypotrust Woonbewust JA 5 werkdagen Als wij aanvullende informatie nodig hebben om een 
hypotheekaanbod uit te kunnen brengen, reserveren wij de rente. 
Dit doen wij voor een periode van maximaal 5 werkdagen. De 
aanvraag vervalt niet, maar je kunt geen aanspraak meer maken 
op de lagere rente. Zorg er dus voor dat u aanvullende informatie 
tijdig aanlevert.

Nee, er staat geen afwijkende 
datum tov van de geldiigheid 
van het rentevoorstel

nvt Teken de garantieverklaring
Zet uw handtekening op de garantieverklaring en laat de digitale kopie naar ons 
opsturen door uw financieel adviseur. Zorg dat wij de digitale kopie ruim voor 23 
maart 2022 ontvangen. De getekende garantieverklaring is daarna geldig tot 2 juli 
2022.
2. Stuur de volgende documenten zo snel mogelijk naar uw financieel adviseur. In 
ieder geval voor 2 juli 2022

Uiterste acceptatiedatum is gelijk aan de geldigheid van het renteaanbod

Ja

Hypotrust Vrij Leven JA 5 werkdagen Als wij aanvullende informatie nodig hebben om een 
hypotheekaanbod uit te kunnen brengen, reserveren wij de rente. 
Dit doen wij voor een periode van maximaal 5 werkdagen. De 
aanvraag vervalt niet, maar je kunt geen aanspraak meer maken 
op de lagere rente. Zorg er dus voor dat u aanvullende informatie 
tijdig aanlevert.

JA 3 weken voor 
geldigheidsdatum

Wij moeten alle documenten uiterlijk drie weken vóór 25 april 2022 in ons bezit 
hebben. 25 april is de uiterste geldigheidsdatum van het rentevoorstel.

De uiterste aanleverdatum van de stukken is dan 3 weken tot uiterste 
geldigheidsdatum van de indicatieve offerte

Ja

Hypotrust Elan PLus JA 5 werkdagen Als wij aanvullende informatie nodig hebben om een 
hypotheekaanbod uit te kunnen brengen, reserveren wij de rente. 
Dit doen wij voor een periode van maximaal 5 werkdagen. De 
aanvraag vervalt niet, maar je kunt geen aanspraak meer maken 
op de lagere rente. Zorg er dus voor dat u aanvullende informatie 
tijdig aanlevert.

Nee, er staat geen afwijkende 
datum tov van de geldiigheid 
van het rentevoorstel

nvt Teken de garantieverklaring
Zet uw handtekening op de garantieverklaring en laat de digitale kopie naar ons 
opsturen door uw financieel adviseur. Zorg dat wij de digitale kopie ruim voor 23 
maart 2022 ontvangen. De getekende garantieverklaring is daarna geldig tot 2 juli 
2022.
2. Stuur de volgende documenten zo snel mogelijk naar uw financieel adviseur. In 
ieder geval voor 2 juli 2022

Uiterste acceptatiedatum is gelijk aan de geldigheid van het renteaanbod

Ja

IQWOON JA 5 werkdagen Als wij aanvullende informatie nodig hebben om een 
hypotheekaanbod uit te kunnen brengen, reserveren wij de rente. 
Dit doen wij voor een periode van maximaal 5 werkdagen. De 
aanvraag vervalt niet, maar je kunt geen aanspraak meer maken 
op de lagere rente. Zorg er dus voor dat u aanvullende informatie 
tijdig aanlevert.

JA 2 maanden voor 
geldigheidsdatum

Wilt u deze lening? Dan verwachten we van u dat u een aantal zaken regelt. 
Hieronder leest u wat u moet doen:
1. Lees de meegestuurde Algemene Voorwaarden, zet uw handtekening op de 
garantieverklaring en laat de
digitale kopie naar ons opsturen door uw financieel adviseur. Zorg dat wij de digitale 
kopie ruim voor 8 maart 2022 ontvangen. De getekende garantieverklaring is 
daarna geldig tot 15 juni 2022.
2. Stuur de volgende documenten zo snel mogelijk naar uw financieel adviseur. In 
ieder geval twee maanden
voor 15 juni 2022:

De uiterste aanleverdatum van de stukken is dan 2 maanden tot uiterste 
geldigheidsdatum van de indicatieve offerte. Het rentevoorstel is 4 maanden geldig

Ja

Lloyds Bank JA 4 werkdagen Als wij aanvullende informatie nodig hebben om een 
hypotheekaanbod uit te kunnen brengen, reserveren wij de rente. 
Dit doen wij voor een periode van maximaal 4 werkdagen. Daarna 
vervalt de aanvraag en de bijbehorende rente. Zorg er dus voor 
dat u aanvullende informatie tijdig aanlevert.

JA 4 weken voor 
geldigheidsdatum

Renteaanbod uitgebracht op 10 maart. U dient een ondertekend exemplaar van de 
renteverklaring zo spoedig mogelijk en ieder geval voor 31 maart 2022 aan ons te 
verstrekken. De gevraagde bescheiden dient u ook zo spoedig mogelijk en ieder 
geval voor 8 mei 2022 aan ons te verstrekken. Geldigheidsdatum (excl. verlenging) 
is 08-06-2022. De uiterste aanleverdatum van de stukken is dan 4 weken tot 
uiterste geldigheidsdatum van de indicatieve offerte

Ja

Munt Hypotheken JA 10 werkdagen Geldigheid is 14 dagen of 10 werkdagen; op de eerste zondag na 
deze termijn wordt de aanvraag automatisch afgelegd.

JA 10 dagen voor 
geldigheidsdatum

is 10 dagen voor het verlopen van de geldigheid van de offerte Nee

NIBC Bank N.V. JA 21 kalenderdagen is gelijk aan aaceptatietermijn renteaanbod Nee, er staat geen afwijkende 
datum tov van de geldiigheid 
van het rentevoorstel

nvt 1e doc, binnen 3w

Robuust Hypotheken JA 5 werkdagen Als wij aanvullende informatie nodig hebben om een 
hypotheekaanbod uit te kunnen brengen, reserveren wij de rente. 
Dit doen wij voor een periode van maximaal 5 werkdagen. De 
aanvraag vervalt niet, maar je kunt geen aanspraak meer maken 
op de lagere rente. Zorg er dus voor dat u aanvullende informatie 
tijdig aanlevert.

JA 3 weken voor 
geldigheidsdatum

Ja

Tulp Compeet Hypotheek JA 7 werkdagen Als wij aanvullende informatie nodig hebben om een 
hypotheekaanbod uit te kunnen brengen, reserveren wij de rente. 
Dit doen wij voor een periode van maximaal 7 werkdagen. Daarna 
vervalt de aanvraag en de bijbehorende rente. Zorg er dus voor 
dat u aanvullende informatie tijdig aanlevert.

JA 6 weken na uitbrengen 
renteaanbod

er voor te zorgen dat wij de documenten en bijlagen ondertekend hebben 
ontvangen binnen 6 weken na dagtekening van dit renteaanbod.

Nee, 1e doc

Tulp Riant Hypotheek JA 7 Werkdagen Als wij aanvullende informatie nodig hebben om een 
hypotheekaanbod uit te kunnen brengen, reserveren wij de rente. 
Dit doen wij voor een periode van maximaal 7 werkdagen. Daarna 
vervalt de aanvraag en de bijbehorende rente. Zorg er dus voor 
dat u aanvullende informatie tijdig aanlevert.

JA 6 weken na uitbrengen 
renteaanbod

er voor te zorgen dat wij de documenten en bijlagen ondertekend hebben 
ontvangen binnen 6 weken na dagtekening van dit renteaanbod.

Ja

Venn Hypotheken JA 5 werkdagen Venn Hypotheken is ingeregeld dat de aanvraag na 5 werkdagen 
automatisch wordt geannuleerd als er geen rente aanbod is 
uitgebracht

NEE nvt Om uw aanvraag definitief te kunnen beoordelen hebben wij de onderstaande 
documenten nodig. Wij vragen u de documenten die wij nog niet hebben ontvangen 
zo snel mogelijk naar ons op te sturen. 
Er staat geen specifieke datum is die anders is dan de uiterste offertegeldigheid

Nee


