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Hypotheek voor een 
nieuwbouwwoning

Weinig onderhoud, lage energiekosten en alles naar eigen  

smaak inrichten. Een nieuwbouwwoning heeft nogal wat voordelen.  

Maar hoe zit het met de hypotheek als u een huis koopt dat nog  

niet ‘af’ is? En met welke kosten krijgt u te maken?  

Hieronder leest u meer. Wilt u meer weten of een persoonlijk 

gesprek? Onze adviseurs helpen u graag.
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Kosten die u niet heeft bij een nieuwbouwwoning
Een nieuwbouwhuis koopt u ‘vrij op naam’ (v.o.n.). U betaalt geen ‘kosten koper’. 

Dat zijn kosten die u moet maken om eigenaar te worden van een woning.  

U betaalt dus geen:

 ▶ Overdrachtskosten

 ▶ Notariskosten voor de leveringsakte

 ▶ Notariskosten voor de inschrijving als eigenaar in het kadaster

 ▶ U heeft meestal geen taxatierapport nodig. 

Kosten die u wel heeft bij een nieuwbouwwoning
Kosten waar u wel mee te maken krijgt bij een nieuwbouwwoning zijn:

 ▶ Advieskosten

 ▶ Notariskosten voor de hypotheekakte

 ▶ Bouwrente

 ▶ Eventueel meerwerk. Dat is het extra werk dat de aannemer op uw verzoek 

doet. Denk aan extra stopcontacten, het plaatsen van een badkamer of het 

verleggen van leidingen. Ook het afwijken van de standaard valt onder 

meerwerk. Bijvoorbeeld andere badkamertegels, of een andere keuken.

 Lees meer over verschillen bestaande en nieuwbouw
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Energielabel 
Elk huis dat wordt verkocht, heeft een energielabel. Dat is verplicht, zodat u als  

koper inzicht heeft in hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke 

woningen. Het energielabel gaat van klasse A (groen, zeer zuinig), tot en met G 

(rood, zeer onzuinig). Koopt u een woning met energieklasse A? 

Dan kunt u tot € 9000,- extra lenen boven op uw maximale hypotheekbedrag. 

 Lees meer over het energielabel

Maximale te lenen bedrag berekenen
Wilt u weten hoeveel geld u kunt lenen om een nieuwbouw huis te kopen?  

Of wilt u weten welk bedrag u per maand gaat betalen?

 Lees meer over hoeveel hypotheek u kunt krijgen

Een nieuwbouwwoning betaalt u in termijnen
Een nieuwbouwwoning betaalt u in termijnen. Telkens als de aannemer een stuk 

bouw afrondt, krijgt u een rekening. Deze rekening betaalt u uit een bouwdepot. Wat 

dat precies inhoudt, leest u hieronder.

 

Nieuwbouw en het bouwdepot 
Het bedrag dat u leent aan hypotheek voor uw nieuwbouwwoning storten wij in  

een bouwdepot. Dat is een soort spaarpot waaruit u de aannemer kunt betalen.  

U betaalt rente over het bedrag dat u uit het bouwdepot gebruikt. Over het bedrag 

dat u niet gebruikt, ontvangt u juist rente. Vordert de bouw? Dan nemen uw 

maandlasten dus toe. We noemen dit ‘renteverlies tijdens de bouw’. 

 Lees meer over het bouwdepot
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Nieuwbouw en bouwrente 
Als u een nieuwbouwhuis koopt, krijgt u te maken met bouwrente. Dat is rente  

die u betaalt aan de aannemer. Bijvoorbeeld voor het kopen van de grond, de 

bouwmaterialen en de eerste werkzaamheden. Er zijn 2 soorten bouwrente:

1.  De bouwrente over de periode voor de aankoop. Deze rente, die speelt in  

de periode tussen de start van de bouw en het tekenen van de koop- 

aanneemovereenkomst, is in feite een onderdeel van de koopsom. Fiscaal  

wordt het ook zo behandeld.  

2.  De bouwrente na aankoop, maar vóór het afsluiten van de hypotheek. In deze 

periode heeft u wel een voorlopig koopcontract, maar daarmee kunt u de bouw 

nog niet betalen. Omdat de aannemer wel gewoon kosten blijft maken, berekent 

hij ook over deze periode bouwrente. Deze rente wordt ook wel uitstelrente 

genoemd. Uitstelrente kunt u wel aftrekken van de belasting. Behalve als u deze 

wilt meefinancieren in uw hypotheek. 

Nieuwbouw en dubbele woonlasten
Heeft u al een koopwoning of huurt u een huis? Dan krijgt u tijdens de bouw  

van uw nieuwbouwwoning te maken met dubbele maandlasten. U blijft immers  

ook voor uw oude woning betalen totdat uw nieuwe woning klaar is. Wat zijn de 

mogelijkheden als u dubbele woonlasten heeft?

Hypotheekrente meefinancieren in de hypotheek
U kunt de hypotheekrente tijdens de bouw meefinancieren in de hypotheek.  

Deze rente kunt u alleen niet aftrekken van de belasting. Heeft u spaargeld? Dan  

is het slim om de hypotheekrente tijdens de bouw daarvan te betalen.

Overbruggings-hypotheek 
Wilt u de overwaarde van uw huidige woning graag gebruiken om uw 

nieuwbouwwoning mee te betalen? Met een overbruggingslening of een 

overbruggingshypotheek kunt u de overwaarde alvast lenen.

Lees meer over de overbruggingshypotheek
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Een bouwdepot  
voor uw 
nieuwbouwwoning   
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Wat is een bouwdepot?
Wilt u een nieuwbouwwoning kopen of uw huidige woning verbouwen? De kosten die  

u moet betalen tijdens de bouw van uw nieuwe woning of voor uw verbouwing, kunt u 

vaak meefinancieren in uw hypotheek. Dit deel van uw hypotheeklening wordt dan  

op een aparte rekening gezet. Dit heet een bouwdepot. Vanuit dit bouwdepot betaalt u 

de verbouwkosten van uw huidige woning of de bouwkosten van uw nieuwe woning. 

Maak direct online een vrijblijvende afspraak over een bouwdepot of lees op deze pagina 

eerst meer over hoe een bouwdepot werkt. 

‘Mijn bouwdepot’.

    

Zo werkt een bouwdepot
Als u een bouwdepot heeft bij uw hypotheeklening, betaalt u daaruit uw rekeningen 

voor uw nieuwbouwwoning of verbouwing. Maar hoe werkt dat? Lees meer over de 

regels, minimum bedragen en de looptijd van een bouwdepot. 

Hoeveel mag ik lenen in een bouwdepot?
Bij het bepalen van het deel van uw verbouwing dat u mag meefinancieren in uw 

hypotheek, wordt vooral gekeken naar de waarde van uw woning. Een taxateur stelt 

vast wat de waarde van uw woning na de verbouwing zal zijn.

Hoeveel u kunt lenen voor uw nieuwbouwwoning of verbouwing in een bouwdepot, 

hangt af van:

 ▶ uw eventuele hypotheeklening op uw huidige woning

 ▶ de eventuele overwaarde op uw huidige koophuis

 ▶ of u een (nieuwe) hypotheeklening kunt terugbetalen

 ▶ hoeveel u mee mag financieren voor uw verbouwing.

Welk bedrag gaat in een bouwdepot?
Het bedrag van uw lening dat nodig is voor de verbouwing of de bouw van de woning 

stopt de bank in een bouwdepot.

 ▶ Is dit bedrag minder dan € 7.500 en heeft u een hypotheek zonder Nationale 

Hypotheek Garantie (NHG)? Dan maken wij dit direct naar u over. U hoeft dan 

geen rekeningen naar ons te sturen. Het is wel de bedoeling dat u de rekeningen 

bewaart. Het kan zijn dat de Belastingdienst hiernaar vraagt.

 ▶ Bij een hypotheek met NHG is het minimum bedrag voor een bouwdepot  

€ 2.500,. Heeft u minder nodig? Dan betalen wij dit deel van uw lening  

direct aan u uit

Voorbeeld bouwdepot bij uw hypotheek
Stel: u heeft een hypotheek van € 200.000,- en uw woning is inmiddels € 240.000,- 

waard. U wilt graag een uitbouw laten plaatsen van € 20.000,-. Dit kunt u dan 

meefinancieren door uw huidige hypotheek te verhogen met € 20.000,-. Deze  

€ 20.000,-. wordt dan op een aparte rekening in een bouwdepot geplaatst. 

Omdat u overwaarde op uw woning heeft van € 40.000,-, is het geen probleem  

om uw hypotheek te verhogen.

Bereken uw bouwdepot
Bereken zelf online hoeveel u kunt lenen en wat uw maandlasten ongeveer zullen 

worden. Dan krijgt u alvast een idee van uw mogelijkheden. Vervolgens kunt u een 

afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Dat kan telefonisch, via webcam of op 

een kantoor bij u in de buurt.

Bereken uw hypotheek

Maak een afspraak

 

Nieuwbouwwoning

8

https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/bouwdepot/mijn-bouwdepot.html?ext=pdf_hypotheken_nieuwbouwgids_8_link_mijn_bouwdepot
https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/maximale-hypotheek-berekenen.html?ext=pdf_hypotheken_nieuwbouwgids_8_link_bereken_hypotheek
https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/f_afspraak_advies.html?ext=pdf_hypotheken_nieuwbouwgids_8_link_maak_afspraak


Wat is de looptijd van een bouwdepot?
In eerste instantie krijgt u een bouwdepot voor 1,5 jaar. Na ongeveer 1 jaar en 3 

maanden, krijgt u bericht dat uw bouwdepot binnenkort afloopt. U kunt het dan nog met 

een halfjaar verlengen. Het maximum is dus 2 jaar. 

Bij een verlenging ontvangt u het laatste half jaar geen rente meer over het bedrag  

dat in uw bouwdepot staat. U profiteert dan ook niet meer van hypotheekrenteaftrek 

over uw bouwdepot.

Lees meer over het verlengen van uw bouwdepot

Wat zijn de regels voor betalingen uit een bouwdepot?
Uit uw bouwdepot mag u alleen kosten betalen die echt voor de bouw of verbouwing 

gebruikt worden. Dit zijn de kosten voor alle ‘vaste’ zaken. Dat zijn materialen die u niet 

mee kunt nemen bij een verhuizing. Zo mag een tegelvloer in de douche wel uit het 

bouwdepot betaald worden, maar gordijnen niet. 

Kosten die u maakt voor bijvoorbeeld de aannemer en elektricien mogen ook uit het 

bouwdepot betaald worden. Twijfelt u of bepaalde kosten uit het bouwdepot betaald 

mogen worden? Vraag dit dan altijd even bij ons na, voordat u de kosten gaat maken.

Declaraties bouwdepot nieuwbouwwoning
Als u een nieuw huis laat bouwen of een nieuwbouwwoning koopt, sluit u op het 

moment van aankoop een hypotheek af voor het hele bedrag. Dat bedrag wordt in een 

bouwdepot gezet.

U betaalt vanuit het bouwdepot in termijnen de kosten voor de nieuwe woning aan de 

bouwer of aannemer. U betaalt de eerste termijn een bedrag voor de grond. Tijdens de 

bouw betaalt u de volgende termijnen. De laatste termijn betaalt u na de oplevering  

van uw nieuwe woning.
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Bij nieuwbouw betaalt ABN AMRO de rekeningen rechtstreeks aan de bouwer of 

aannemer. Rekeningen van leveranciers betaalt ABN AMRO aan u uit. U betaalt 

vervolgens zelf de leverancier.

Over het geld in uw bouwdepot krijgt u een rentevergoeding. Het rentepercentage 

daarvan is meestal gelijk aan de hypotheekrente die u moet betalen over de  

opgenomen bedragen.

Afschrijvingen bouwdepot nieuwbouw
Tijdens de looptijd van het nieuwbouwdepot schrijven wij maandelijks een bedrag af  

van uw rekening. Dit bedrag bestaat uit aflossing en/of rente.

Van de rente die u betaalt, trekken wij elke maand achteraf de rentevergoeding die u 

ontvangt af. Naarmate u meer opneemt, daalt de rentevergoeding die u ontvangt. 

Hierdoor stijgt het bedrag dat wij maandelijks afschrijven. Wijzigt het bedrag dat wij 

afschrijven? Dan ontvangt u vooraf bericht wat het bedrag van de komende afschrijving 

wordt. 

Voorbeeld:

Uw maandbedrag is € 600-. Hiervan is € 525,- rente en € 75,- aflossing. 

De rentevergoeding over uw bouwdepot is € 400,-. 

Dan bent u ons € 525,-  –  € 400,- = € 125,- rente verschuldigd. 

Het bedrag dat wij van uw rekening afschrijven is dan € 75,- + € 125,- = € 200,-. 

Lees meer over declaraties bij een bouwdepot

Verschil bouwdepot bij nieuwbouw of verbouwing
Een bouwdepot kan bij de aankoop van een nieuwbouwwoning of bij een verbouwing 

van uw huidige woning. Het verschil is de uitbetaling van declaraties en wat er bij u 

wordt afgeschreven.

Bouwdepot aanvragen
Wilt u een bouwdepot aanvragen voor een verbouwing of de aankoop van een 

nieuwbouwwoning? Ga dan eerst in gesprek met een hypotheekadviseur over uw 

mogelijkheden. Maak een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Vul het 

afspraakformulier in en een adviseur neemt contact met u op om een afspraak te 

maken.
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Zelfbouw  
en uw hypotheek

Een huis dat speciaal voor u gebouwd is. Ingedeeld naar uw 

wensen, helemaal naar uw smaak. Een huis dat past als een jas. 

Maar hoe regelt u een hypotheek als u zelf een huis wilt laten 

bouwen? En met welke kosten krijgt u te maken? Hieronder 

leest u meer.
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Wanneer spreken we van een zelfbouwwoning?
Onder zelfbouw verstaan we:

 ▶ een woning die volledig door u gebouwd wordt met eventuele inhuur van 

onderaannemers

 ▶ een woning die een aannemer casco (met ramen, deuren, glas en dakpannen) 

oplevert en die u verder zelf afbouwt.

Uw hypotheek afsluiten
U kunt pas de hypotheek voor uw zelfbouwwoning afsluiten als alle afspraken voor 

uw toekomstige huis rond zijn. Daarom heeft u voor uw hypotheekaanvraag 

bijvoorbeeld de getekende koop- en aannemerskosten nodig.

Hoeveel kunt u lenen voor de woning 
die u zelf gaat bouwen?
Uw woning is het onderpand van uw hypotheek. Maar hoe zit dat als u het 

onderpand nog moet bouwen? Dit maakt het afsluiten van een hypotheek voor een 

zelfbouwwoning iets ingewikkelder. Wij kijken naar de volgende zaken.

Lees meer over uw inkomen en hypotheek

De waarde van uw woning
U kunt alleen geld lenen voor een woning die dat bedrag ook echt waard is.  

De waarde van uw nog te bouwen woning bepaalt de taxateur op basis van:

 ▶ De bouwtekening

 ▶ De koopovereenkomst van de grond

Nieuwbouwwoning
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Bij zelfbouw is een nieuwbouwtaxatie verplicht. Daarnaast heeft u nodig:

 ▶ een kopie van de koopakte grond

 ▶ een kopie van de bouwvergunning

 ▶ bestek (omschrijving van het uit te voeren werk) en tekeningen

 ▶ termijnenschema dat de taxateur heeft goedgekeurd

 ▶ een begroting

Welke kosten kunt u betalen met uw hypotheek?
Als u kiest voor een zelfbouwwoning krijgt u te maken met twee soorten kosten.

Plankosten
Plankosten zijn kosten die u maakt voordat de bouw begint. Denk aan kosten voor 

bouwtekeningen, een bouwvergunning en gesprekken met deskundigen. 

De plankosten kunt u niet opnemen in uw hypotheek. U betaalt deze dus van uw 

eigen geld. Voordat u deze kosten maakt, is het daarom verstandig te kijken over 

hoeveel geld u straks beschikt voor het bouwen van uw droomwoning. Onze 

adviseurs helpen u daar graag bij.

U kunt ook uw architect vragen uw woonwensen te vertalen naar een kostenplaatje. 

Aan de hand van de kosten en uw persoonlijke informatie kunnen onze adviseurs 

bepalen wat u nodig heeft voor de financiering. 

Stichtingkosten
Dit zijn de totale kosten die nodig zijn voor het bouwen van uw woning. Bijvoorbeeld 

kosten van de grond,  overdracht en bouwkosten. Ook bijkomende kosten als gas, 

licht en water horen hierbij. Net als vergunningen, de eventuele afwerking, aanleg 

van de tuin en het loon van de architect. Stichtingskosten kunt u betalen vanuit uw 

hypotheek.

Betalen uit uw bouwdepot
Is uw hypotheek geregeld? Dan storten wij het geld in een bouwdepot. Vanuit deze 

spaarpot betaalt u de rekeningen voor de grond en de bouw. Wanneer en hoeveel u 

betaalt, is vastgelegd in het koopcontract.

Rente over bouwdepot 
U betaalt rente over het bedrag dat u uit het bouwdepot gebruikt. Over het bedrag 

nog in het bouwdepot zit, ontvangt u rente. 

Lees meer over het bouwdepot

Bouwdepot en de belasting
U kunt bouwrente aftrekken van uw inkomsten voor de belasting. Dat gaat als volgt: 

de rente die u betaalt, trekt u af van de rente die u krijgt. Dit bedrag kunt u dan weer 

van uw inkomen in box 1 aftrekken.

Lees meer over uw zelfbouwwoning en de belasting

Opleveringskeuring bij nieuwbouw 
Bij een nieuwbouwwoning is het handig om bij de oplevering daarvan een 

zogenaamde opleveringskeuring te laten doen. Een onafhankelijke bouwkundige 

loopt uw nieuwe huis dan kritisch na. U krijgt daarmee direct inzicht in eventuele 

bouwkundige gebreken die de bouwer van uw nieuwbouwhuis nog moet oplossen. 

Ook een opleveringskeuring regelt u via een onafhankelijke bouwkundige bij een 

bouwbedrijf of via Vereniging Eigen Huis. 
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