
Geldverstrekker Geldigheidstermijn 
aanvraag

Aanvraag geldigheid Uiterste aanleverdatum 
(dossier)

Termijn Uiterste 
aanleverdatum

Renteaanbod getekend 
retour

Acceptatietermijn 
(garantiestelling) RA 

Geldigheidsduur offerte
(= uiterste passeerdatum)

Bindende offerte 
getekend retour

Argenta 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 Nee 3 weken 4 maanden en de offerte kan met 8 
maanden verlengd worden

Ja

ASN Bank 5d Als er niet direct een rentevoorstel komt krijg je een mail met verzoek om 
het maatwerk formulier in te vullen. Dit moet binnen 5 dagen gebeuren 
anders wordt op dag 6 de aanvraag geannuleerd. Langer aanhouden is 
momenteel niet wenselijk in verband met de rentemarkt. Mocht je het 
maatwerk aanleveren binnen 5 werkdagen aangeleverd hebben en er zijn 
toch nog vragen, dan heb je weer maximaal 5 dagen de tijd om deze 
vragen te beantwoorden. 

Ja 1 maand voor 
geldigheidsdatum, mits 
rentevoorstel getekend

Nee, tenzij Getekend 
retour hoeft alleen als 
dossier niet binnen 4 
weken gecompleteerd 
kan zijn. Lukt dat 
binnen deze periode 
dan is een getekend 
exemplaar niet nodig

4 weken

ASR 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

15 dagen 3 maanden en de offerte van de a.s.r 
DigiThuis Hypotheek kan met 3 maanden 
verlengd worden en de offerte van de a.s.r 
WelThuis Hypotheek kan met 5 maanden 
verlengd worden

Ja

BijBouwe 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

Ja 3 weken 4 maanden en de offerte kan met 2 
maanden verlengd worden

Ja

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

nvt Ja 3 weken 4 maanden en de offerte kan met 2 
maanden verlengd worden

Ja

Clarian Wonen 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 3 weken 2 maanden en de offerte kan met 4 
maanden verlengd worden bij bestaande 
bouw en met 10 maanden voor nieuwbouw

Ja

HollandWoont 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 3 weken 3 maanden bij bestaande bouw en 6 
maanden voor nieuwbouw en de offerte 
voor bestaande bouw kan met 3 maanden 
verlengd worden en de offerte bij 
nieuwbouw kan met 6 maanden verlengd 
worden

Ja

Hypotrust Comfort 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 Ja 3 weken 3 maanden en kan niet verlengd worden Ja

Hypotrust Woonbewust 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 Ja 3 weken 4 maanden en de offerte kan met 2 
maanden verlengd worden

Ja

Hypotrust Vrij Leven 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 3 weken 4 maanden en de offerte voor bestaande 
bouw kan met 2 maanden verlengd worden 
en de offerte bij nieuwbouw kan met 8 
maanden verlengd worden

Ja

Hypotrust Elan PLus 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 Ja 3 weken 4 maanden en de offerte kan met 2 
maanden verlengd worden. Dit geldt alleen 
voor bestaande bouw. 

Ja

IQWOON 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

Ja 3 weken 4 maanden en de offerte kan met 4 
maanden verlengd worden

Ja

Lloyds Bank 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

Ja 3 weken 3 maanden en de offerte kan met 3 
maanden verlengd worden

Ja

Lot Hypotheken 21 kalenderdagen is gelijk aan aaceptatietermijn renteaanbod Nee, er staat geen afwijkende 
datum tov van de geldiigheid 
van het rentevoorstel

nvt Nee 3 weken, minimaal 1 
documenten aanleveren

De offerte van de Lot Hypotheek is 4 
maanden geldig en kan niet verlengd 
worden.

Ja

Merius 3d, maar kan slechts tegen 
beperkte wijzigingen. In de 
basis moet de aanvraag goed 
ingediend worden. 

We hebben een goede (bruikbare) aanvraag nodig om de rentepercentage 
van de aanvraagdatum te kunnen hanteren.
We kennen geen reseveringsmogelijkheid van het rentepercentage op basis 
van een onjuiste aanvraag
In 95% van de dossiers vindt er binnen 30 minuten een terugkoppeling 
plaats
We kunnen slechts zeer beperkt aanpassingen in een aanvraag doorvoeren 
om toch een rentevoorstel uit te brengen, dit dient binnen 3 werkdagen te 
gebeuren daarna vervalt de aanvraag definitief

JA 3 weken voor 
geldigheidsdatum

Ja 3 weken 4 maanden en de offerte kan met 2 
maanden verlengd worden bij bestaande 
bouw. Bij nieuwbouw kan de offerte met 4 
maanden verlengd worden. 

Ja

Munt Hypotheken 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

Nee Het renteaanbod is in 
totaal 4 maanden geldig. 
Zodra de eerste stukken 
zijn opgestuurd, is dat het 
teken dat de klant verder 
wil. Binnen de termijn van 
4 maanden moeten 
vervolgens alle stukken 
van de stukkenlijkst zijn 
ontvangen en akkoord 
bevonden. Daarna volgt 
het bindend aanbod. Het 
renteaanbod hoeft niet 
getekend te worden.

4 maanden en de offerte kan met 2 
maanden verlengd worden

Ja

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

nvt Nee 3 weken, minimaal 1 
documenten aanleveren

De offerte van de NIBC Direct Hypotheek is 
4 maanden geldig en kan niet verlengd 
worden. De geldigheid van de NIBC Direct 
Extra Hypotheek is 6 maanden geldig en 
kan met 6 maanden verlengd worden. 

Ja

Robuust Hypotheken 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 3 weken 3 maanden bij bestaande bouw en 6 
maanden voor nieuwbouw en de offerte 
voor bestaande bouw kan met 3 maanden 
verlengd worden en de offerte bij 
nieuwbouw kan met 6 maanden verlengd 
worden

Ja

Tulp Compeet Hypotheek 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

Nee, 1e doc Het renteaanbod is in 
totaal 4 maanden geldig. 
Binnen deze termijn moet 
er een bindend aanbod 
zijn zodat de klant kan 
passeren of zijn bindend 
aanbod kan verlengen. 
Het renteaanbod hoeft 
niet getekend te worden.

4 maanden en de offerte kan met 2 
maanden verlengd worden

Ja

Tulp Riant Hypotheek 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

Ja 3 weken 4 maanden en de offerte kan niet verlengd 
worden

Ja

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

NEE nvt Nee Het renteaanbod is in 
totaal 4 maanden geldig. 
Binnen deze termijn moet 
er een bindend aanbod 
zijn zodat de klant kan 
passeren of zijn bindend 
aanbod kan verlengen. 
Het renteaanbod 
(Indicatief Kredietvoorstel) 
hoeft niet getekend te 
worden.

4 maanden en de offerte kan met 2 
maanden verlengd worden

Ja


