
Hanno HypotheekBelofte

Hanno verklaart dat Leon & Judith
een maximale hypotheeklening kunnen krijgen van:

€ 395.677
Koopsom nieuwbouw:
Benodigd eigen geld:

€ 400.000
€ 2.573

Uitgiftedatum:
Dit is een uniek document met documentcode:
Bij dit document hoort een bijlage met alle verstrekte gegevens. Let op de documentcode voor de juiste versie.

05/09/2017
UDXDPAX7

Meer weten over de Hanno HypotheekBelofte?
Kijk op Hanno.nl/hypotheekbelofte voor een toelichting of neem contact op met een Hanno Hypotheekadviseur via
030 - 208 2010 of via advies@hanno.nl.

Gegevens aanpassen en een nieuwe berekening aanvragen? Log in op je dashboard op Hanno.nl en voer
eenvoudig de nieuwe gegevens in. Je kunt dan direct een nieuwe HypotheekBelofte aanvragen.

Geldigheid en Voorwaarden
Dit certificaat is gebaseerd op de verstrekte gegevens over inkomen, schulden en verplichtingen, eigen geld, eventuele overwaarde en
persoonlijke situatie. De genoemde maximale bedragen kunnen in de praktijk afwijken door veranderingen in de verstrekte gegevens, de
rentestand, wetgeving of voorwaarden bij hypotheekverstrekkers. Het daadwerkelijk verkrijgen van een hypotheek is naast deze gegevens
onder meer afhankelijk van acceptatie door geldverstrekkers. Neem daarvoor contact op met Hanno.
Op www.hanno.nl/certificaatvoorwaarden staan alle voorwaarden van dit certificaat.

https://www.hanno.nl/hypotheekbelofte
tel:+31302082010
mailto:advies@hanno.nl
https://www.hanno.nl/certificaatvoorwaarden


Hanno HypotheekBelofte van Leon & Judith
Bijlage bij de Hanno Hypotheekbelofte van 05/09/2017 met documentcode UDXDPAX7.

Meer weten over de Hanno HypotheekBelofte?
Kijk op Hanno.nl/hypotheekbelofte voor een toelichting
of neem contact op met een Hanno Hypotheekadviseur
via 030 - 208 2010 of via advies@hanno.nl.

Gegevens aanpassen en een nieuwe berekening
aanvragen? Log in op je dashboard op Hanno.nl en
voer eenvoudig de nieuwe gegevens in. Je kunt dan
direct een nieuwe HypotheekBelofte aanvragen.

Maximale hypotheek op inkomen: € 395.677
Inkomen Leon 43.000

Inkomen Judith 35.000

Netto per maand: € 1.295,44
Rente 659,46

Aflossing 803,04 +

Bruto maandlast 1.462,50

Belastingteruggave 167,06 –

Netto per maand € 1.295,44

Totaal in 30 jaar € 504.337,11

Koopsom nieuwbouw: € 400.000
Rente tijdens bouw 6.000

Meerwerk 15.000

Taxatiekosten 350

Advieskosten 1.300

Notaris 600 +

Totaal te financieren 423.250

Maximale hypotheek inkomen 395.677

Schenking 25.000

Ingebracht eigen geld 4.200 –

Saldo (overschot) € 1.627

https://www.hanno.nl/hypotheekbelofte
tel:+31302082010
mailto:advies@hanno.nl

