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Overeenkomst eigenwoninglening 
 

 

Ondergetekenden: 

 

...............................................(BSN: ...........................) en 

...........................................................(BSN: ...........................), wonende te 

............................................................................, hierna te noemen ‘geldgever’ 

 

en 

 

..............................................(BSN: ...........................) en 

...........................................................(BSN: ...........................), wonende te 

......................................................, hierna te noemen ‘geldlener’ 

 

in aanmerking nemende dat ondergetekenden op strikt zakelijke basis een overeenkomst 

van geldlening wensen te sluiten 

 

verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 

 

1. Geldlener heeft op . . - . . - . . . .  van geldgever een bedrag geleend groot 

€..................................., zegge 

....................................................................................... euro (hoofdsom). 

 

2. De lening zal annuïtair worden afgelost in ........................ maanden1. Indien de 

lening niet op de eerste van de maand wordt afgesloten, dan wordt over de maand 

waarin de lening is afgesloten alleen rente berekend. De annuïtaire aflossing start dan in 

de maand daarna. 

 

3. Over niet opgenomen bedragen (bouwdepot) vergoedt geldgever aan geldlener een 

rentepercentage ter grootte van de over de lening verschuldigde rente. Geldgever zal 

deze maandelijks achteraf uitbetalen2. 

 

4. Over de lening is geldlener aan geldgever een jaarlijkse rente verschuldigd ter grootte 

van ………, zegge:…………………………………… procent3. De rentevastperiode bedraagt 30 jaar4. 

 

5. Rente en aflossing zullen door geldlener maandelijks achteraf worden betaald. De 

hoogte van de rente en aflossing per maand blijkt uit de aan deze overeenkomst 

gehechte bijlage. 

 

[optioneel]6. Over de hoofdsom is geldlener aan geldgever een afsluitprovisie 

verschuldigd ter grootte van 1,5 (anderhalf) procent met een maximum van € 3.630.5 

 

7. De hoofdsom minus het nog niet opgenomen bedrag zal door geldgever onmiddellijk 

kunnen worden opgeëist wanneer het faillissement van geldlener wordt aangevraagd, 

geldlener in surséance van betaling geraakt of beslag wordt gelegd op aan geldlener 

toebehorende zaken. 

 

8. Geldlener is te allen tijde bevoegd de schuld zonder boeterente of andere kosten af te 

lossen. 

 

9. Bij verkoop van de woning en bij overlijden van geldlener dient de lening volledig te 

worden afgelost. 
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10. Geldlener is verplicht de gegevens over de lening en het BSN-nummer van geldgever 

door te geven aan de Belastingdienst in zijn aangifte inkomstenbelasting6. 

 

Aldus overeengekomen en ondertekend te 

 

................................................................. op .........................................20.... 

 

 

 

 

 

[handtekening geldlener 1]     [handtekening geldgever 1] 

 

 

 

 

 

[handtekening geldlener 2]     [handtekening geldgever 2] 

 
1 Maximale toegestane looptijd 360 maanden (360 maanden is de fiscaal meest optimale looptijd voor nieuwe 
eigenwoningleningen). Een looptijd korter dan 30 jaar is mogelijk, de lening moet dan echter in de kortere looptijd 
geheel annuïtair worden afgelost. Een kortere looptijd beperkt dus de renteaftrek. 
2 Er moet voor de fiscale behandeling onderscheid gemaakt worden tussen een bouwdepot voor nieuwbouw en 
een bouwdepot voor onderhoud of verbouwing. 
Rente over een lening voor een verbouwing waarbij een bouwdepot is gevormd  
Tussen 0 en 6 maanden na het ontstaan van het verbouwingsdepot is de gehele rente aftrekbaar; na 6 maanden 
komt de ontvangen rente op het depot in mindering op de over de lening verschuldigde rente; het eventuele 
restant van de lening valt na de verbouwingsperiode (uiterlijk na 2 jaar) in box 3. 
Rente over een lening voor nieuwbouw waarbij een bouwdepot is gevormd 
De rente op het bouwdepot bij nieuwbouw is gedurende de eerste 2 jaar aftrekbaar; de op het bouwdepot 
ontvangen rente moet worden gesaldeerd met de betaalde rente 
3 Zonder fiscale consequenties in elk geval 1,25 maal de huidige marktrente van hypotheken bij gelijke looptijd en 
risico. Een rentepercentage van 6 procent is eveneens verdedigbaar. Dat is namelijk het percentage dat de 
Successiewet hanteert. Bij de huidige rentetarieven pakt 6 procent in de meeste gevallen het beste uit. 
4 Meest praktisch is een rentevastperiode van 30 jaar. Zie ook noot 6. 
5 Banken mogen geen afsluitprovisie meer rekenen, maar dat verbod geldt niet voor leningen tussen particulieren. 
Afsluitprovisie is onder de huidige fiscale wetgeving nog steeds aftrekbaar mits die niet hoger is dan 1,5% van de 
geldlening met een maximum van € 3.630. 
6 Als de lening wordt aangepast, moet opnieuw aan deze informatieplicht worden voldaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE BIJLAGE MET HET OVERZICHT VAN RENTE EN AFLOSSING KUNT U MAKEN 

MET BEHULP VAN DE ANNUÏTEITENCALCULATOR DIE U KUNT VINDEN OP 

http://www.fiscalert.nl/calculators/. 

http://www.fiscalert.nl/calculators/

