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Inleiding
Consumenten oriënteren zich in bijna alle gevallen voor hypotheekadvies op internet. Maar hoe
betrouwbaar zijn de berekeningen die consumenten kunnen maken op de verschillende websites nu
eigenlijk?
De keuze voor de goedkoopste hypotheek wordt voornamelijk gebaseerd op de netto maandlasten.
Uit het onderzoek van Moneywise blijkt echter dat deze in veel gevallen niet correct zijn. Hierdoor
kiezen consumenten voor de verkeerde bank of adviseur. En zijn consumenten uiteindelijk duurder
uit dan verwacht.
Moneywise heeft de websites van de belangrijkste banken, hypotheekadviseurs en online
hypotheekvergelijkers bezocht waar een maandlasten berekening voor de bruto en netto maandlast
op te vinden is.
De berekening van de bruto en netto maandlasten zou bij alle websites op hetzelfde bedrag uit
moeten komen. Immers, de berekening van de bruto maandlast van een annuïteitenhypotheek is
gewoon een wiskundige berekening. En voor het berekenen van de netto maandlast geldt voor
iedereen dezelfde fiscale regels en zou men ook op hetzelfde bedrag moeten uitkomen. Uit het
onderzoek blijkt dat dit niet het geval is.

Bruto maandlasten zou leidend moeten zijn
Een consument doet er goed aan om bij het kiezen van een hypotheek vooral uit te gaan van de
bruto maandlasten. Want dat is het bedrag dat de bank maandelijks van de rekening zal afschrijven
voor rente en aflossing. De bank houdt op geen enkele manier rekening met de verwachte netto
maandlast.
Het verschil tussen de bruto en netto maandlasten bestaat uit het belastingvoordeel dat de
consument heeft, omdat deze de rente af mag trekken. Dit wordt bepaald in de aangifte
inkomstenbelasting die de consument zelf moet doen. Het belastingvoordeel kan men per jaar
achteraf ontvangen of als voorschot per maand.
Het belastingvoordeel op een hypotheek is van veel variabelen afhankelijk. Zodra er één van deze
variabelen verandert, zal ook de netto maandlast veranderen. Een aantal belangrijke variabelen die
direct invloed hebben op de netto maandlast zijn bijvoorbeeld een verandering in het inkomen,
veranderingen van belastingtarieven, aanpassen van de WOZ waarde van de woning of een auto van
de zaak.

Consument kijkt vooral naar de netto maandlast
Wie op zoek gaat naar een nieuw huis, gaat op internet op zoek naar de laagste maandlasten. Niet
iedere consument snapt het verschil tussen een bruto en netto maandlast. Veel websites leggen de
nadruk op de netto maandlast. En juist met de berekening van de netto maandlast gaat het vaak mis
op de website van veel banken en hypotheekvergelijkers, zoals blijkt uit ons onderzoek.
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Het onderzoek
In dit onderzoek bezocht Moneywise de websites van meerdere banken en vergelijkers om de
maandlasten te berekenen.
We kozen voor een veelvoorkomend scenario van twee starters met de volgende gegevens:
Man (30 jaar):
Vrouw (30 jaar):

Salaris € 40.000
Salaris € 30.000

Hypotheekbedrag:
Hypotheekvorm:
Rente:
Aankoop:
WOZ waarde

€ 300.000
Annuiteit
2,15% (10 jaar vast) of rente volgens website
Eerste woning
€ 300.000 of bedrag maximumhypotheek.

Vergelijkbare rente’s en uitgangspunten
Omdat niet alle rekentools de mogelijkheid bieden om te rekenen met een zelf gekozen
rentepercentage (in dit geval 2,15%) zijn er een aantal berekeningen met een afwijkende rente. Ook
is het niet altijd mogelijk om te rekenen met een hypotheekbedrag van € 300.000. In die gevallen
rekent de betreffende website met het bedrag dat men aan maximum hypotheek kan krijgen. Dat
levert natuurlijk andere uitkomsten op. Maar ook dan geeft het een reële indicatie van de manier
waarop deze partij de bruto en netto maandlast berekent.

Normberekening
We vergelijken de uitkomsten met wat we noemen de normberekening. De normberekening wordt
gemaakt in het hypotheekadviesprogramma Findesk. Dit is onafhankelijke en professionele
hypotheekadviessoftware die door duizenden adviseurs wordt gebruikt. Deze software is in 2018
verkozen tot beste adviessoftware. Bij deze normberekening wordt gerekend met de huidige fiscale
regels.
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De onderzochte websites
Er is een onderverdeling gemaakt in de websites van adviseurs/vergelijkers en die van banken. In
totaal zijn er 10 websites van adviseurs en vergelijkingssites bekeken en 11 websites van
banken/geldverstrekkers.

adviseurs/vergelijkers
veh
berekenhet
hypotheek24
Homefinance
Moneywise
Independer
Knab
hypotheek-rentetarieven.nl
Ikbenfrits
de hypotheker

bruto
correct
correct
correct
correct
correct
licht afwijkend
geen opgave
correct
correct
correct

verschil

Banken
Florius
Moneyou
ABN AMRO
ING
Obvion
Rabobank
Triodos Bank
Aegon
NN
bijBouwe
SNS

bruto
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
licht afwijkend
correct
correct
correct

verschil

€ 7 te laag

€ 7 te laag

netto
fors afwijkend
afwijkend
licht afwijkend
correct
correct
licht afwijkend
fors afwijkend
correct
afwijkend
correct

verschil
€ 72 te laag
€ 15 te laag
€ 5,91 te laag

netto
fors afwijkend
afwijkend
licht afwijkend
geen opgave
licht afwijkend
afwijkend
licht afwijkend
geen opgave
geen opgave
geen opgave
geen opgave

verschil
€ 110 te laag
€ 16 te laag
€ 5,91 te laag

€ 7,80 te hoog
fout
€ 16 te laag

€ 2 te hoog
€ 18 te laag
€ 3 te hoog
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Conclusie
In bijna alle berekeningen komt de bruto maandlast overeen met de normberekening. Alleen bij
Aegon en Independer wijkt de bruto maandlast af van de normberekening en bij Knab wordt de
bruto maandlast niet getoond. Bij de netto maandlastberekening zijn de verschillen groter.

Adviseurs/vergelijkers
Het valt op dat de websites van adviseurs/vergelijkers vooral communiceren wat de netto
maandlasten zijn. Bij het berekenen van netto maandlast zijn de verschillen groter dan bij de bruto
maandlasten. Bij 6 van de 10 adviseurs/vergelijkers wijkt de netto maandlast af. Het verschil is het
grootst bij de berekening van Vereniging Eigen Huis. Deze toont een netto maandlast die € 72 lager
uitkomt dan de normberekening.

Banken
Bij de banken valt het op dat van de 11 berekeningen er 5 keer geen opgave wordt gedaan van de
netto maandlasten. Bij de banken die wel een indicatie geven van de netto maandlast wijkt deze in
alle gevallen af van de normberekening. Met als uitschieter Florius. De netto maandlast bij Florius
komt zelfs € 110 per maand lager uit.

Eén plus één is niet altijd twee
De belastingtarieven in Nederland liggen vast. De wiskundige methode waarmee je een annuïteit
uitrekent ook. Daar mogen geen verschillen uit voort komen. Eén plus één is gewoon twee. Bij deze
rekensom maakt het niet uit op welke rekenmachine je dat invoert. Zo zou het ook moeten zijn bij
het berekenen van de bruto en netto maandlast van een hypotheek. Het onderzoek toont aan dat dit
niet altijd het geval is.

Consument op het verkeerde been gezet
Consumenten die op basis van deze berekeningen een keuze willen maken voor bank of
hypotheekadviseur krijgen onduidelijke verschillen als ze op meerdere websites een vergelijkbare
berekening willen maken. De kans is daarbij aanwezig dat een consument niet verder kijkt dan de
laagste netto maandlast. Als deze niet juist berekend is en daardoor lager uitkomt, wordt de
consument op het verkeerde been gezet. Hierdoor kiezen consumenten voor de verkeerde bank of
adviseur.

Is er sprake van bewuste misleiding?
De websites zijn allemaal van commerciële bedrijven die een harde strijd voeren op internet om
klanten binnen te halen. Het kan dan verleidelijk zijn om informatie zodanig aan te bieden dat men
zo goed mogelijk uit de verf komt. Het is niet aan Moneywise om daar een oordeel over te vellen. We
zijn we van mening dat het de taak van een bank en adviseur of vergelijker is om zo duidelijk mogelijk
te communiceren over een belangrijk onderwerp als een hypotheek. Door informatie niet te tonen of
moeilijk vindbaar te maken voor de consument wordt de kans groter dat deze informatie mist. Een
flink aantal partijen kiest er voor om (wel of niet) bewust informatie niet of minder in beeld brengen
Het niet tonen van een bruto of netto maandlast is daar een voorbeeld van.
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Het bouwen van financïele software is niet gemakkelijk. De kans is groot dat de verschillen ontstaan
door het kiezen van andere uitgangspunten voor het berekenen van de maandlasten. Hierdoor
kunnen lichte afwijkingen ontstaan. Maar afwijkingen van € 70 en meer zijn bij de gemaakte
berekeningen zijn echt te groot.
Verschillen zijn tot op zekere hoogte te verklaren door het gebruik van bijvoorbeeld andere WOZ
waardes en het wel of niet rekening houden met algemene heffingskorting. Verschillen kunnen ook
ontstaan door het verschil in maandlasten in de eerste maand en de gemiddelde maandlasten in een
jaar. Uit de berekeningen is meestal niet af te leiden hoe de netto maandlast wordt berekend.
Waarom heeft Moneywise dit onderzoek gedaan
Moneywise bouwt alle software waar consumenten op de site een berekening mee kunnen maken
zelf. Omdat het ingewikkelde materie is controleren we de uitkomsten van onze berekeningen
zorgvuldig en vergelijken deze ook met de uitkomsten van andere software. Het viel ons op dat we
regelmatig verschillen zien met de uitkomsten op andere websites. Voor ons iedere keer een reden
om te controleren of onze berekeningen correct zijn. Daarom gebruiken we ook externe
professionele software om onze uitkomsten te controleren.
Omdat we het belangrijk vinden dat consumenten kunnen vertrouwen op juiste informatie hebben
we dit onderzoek gedaan en gepubliceerd.
Meer informatie:
Jeroen Wolfsen FFP
Directeur Moneywise
jwolfsen@moneywise.nl
085 7607607
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De onderzochte adviseurs/vergelijkingssites
Vereniging Eigen Huis (VEH)
Vereniging Eigen Huis (VEH) is een belangenorganisatie die opkomt voor de huiseigenaar. Maar VEH
heeft ook een commerciële tak waar consumenten tegen betaling hypotheekadvies kunnen krijgen.
Rente
De berekening van Vereniging Eigen Huis is gebaseerd op een rente van 2,09%. Dit percentage is
overigens slecht vindbaar op de website. Ook is het een erg laag rentepercentage. De kans dat een
consument op dit moment een hypotheek kan afsluiten tegen deze rente is zeer klein.
Productvergelijking
Er worden geen rentes of hypotheken vergeleken.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Bruto maandlast
VEH toont de juiste bruto maandlasten:€ 1.122 bij een rente van 2,09%.
Netto maandlast
De netto maandast op de site is in dit geval € 909. Het normbedrag bij een rente van 2,09% is € 981.
De netto maandlast van VEH komt € 72 lager uit.
Het is niet te herleiden waarom de netto maandlasten zo laag uitkomen.
Overzicht looptijd
De site geeft geen inzicht in de maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Opmerkingen
Er wordt geen uitleg gegeven hoe de berekening tot stand komt. Met een uitkomst van € 909 zijn de
netto maandlasten € 72 te laag. Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat juist VEH een onjuiste
berekening op zijn website weergeeft met een te lage netto maandlast. VEH is immers
belangenbehartiger van huiseigenaren en juist dan is correcte informatie op de eigen site belangrijk.
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Berekenhet.nl
Een onafhankelijke website waarop consumenten gratis financiële berekeningen kunnen maken.
Berekenhet.nl verkoopt of adviseert dus zelf geen hypotheken. Bezoekers kunnen via advertenties
worden doorgeleid naar onafhankelijke adviseurs.
Rente
Er is met 2,15% gerekend. De consument moet zelf een rentepercentage voor de
hypotheekberekening invullen.
Productvergelijking
Er worden geen rentes of hypotheken vergeleken.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Bruto maandlast
De berekening komt uit op een bruto maandlast van € 1.131 . Dat komt overeen met het
normbedrag.
Netto maandlast
De netto maandlast komt uit op € 969. Dat is € 15 lager dan het normbedrag van € 984.
Overzicht looptijd
De site geeft inzicht in de maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Opmerkingen
De berekening houdt als één van de weinigen rekening met de algemene heffingskorting. Door het
aftrekken van hypotheekrente daalt het inkomen in box 1. Daarmee stijgt de heffingskorting. Deze
hogere heffingskorting levert meer belastingvoordeel op waardoor de netto maandlasten van de
hypotheek lager zijn. Deze berekening is niet verkeerd maar wijkt af van de gangbare berekening
waarbij er geen rekening wordt gehouden met fiscale kortingen.
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Hypotheek24
Hypotheek24 is een vergelijkingswebsite waar klanten online hypotheken kunnen berekenen en
afsluiten.
Rente
Er is gerekend met een werkelijke rente van 2,15%.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Productvergelijking
Consumenten kunnen kiezen uit verschillende producten van meerdere banken. De gekozen rente
van 2,15% is een rente van 10 jaar van Centraal Beheer.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Bruto maandlast
De berekening komt uit op een bruto maandlast van € 1.131 ,50. Dat komt overeen met het
normbedrag.
Netto maandlast
De netto maandlast komt uit op € 978,09. Dat is € 5,91 lager dan het normbedrag van € 984.
Overzicht looptijd
De site geeft geen inzicht in de maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Opmerkingen
Het bruto bedrag wordt pas zichtbaar als de klant dieper gaat zoeken in de berekening. Hypotheek24
communiceert vooral de netto maandlast.
De berekening geeft de mogelijkheid om een overlijdensverzekering te regelen voor de hypotheek.
De maandelijkse premie van deze verzekering wordt echter niet meegenomen in de netto maandlast.
Omdat de premies van de verzekeringen worden getoond voordat de maandlast in beeld komt, is de
kan groot dat consumenten denken dat de premie is meegenomen in de maandlasten berekening
terwijl dat dus niet het geval is.
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Homefinance
Homefinance is een vergelijkingswebsite voor financiële producten. Homefinance verkoopt of
adviseert dus zelf geen hypotheken. Bezoekers worden doorgezet naar een onafhankelijk adviseur.
Rente
Er is gerekend met een rente van 2,15%. De berekening houdt geen rekening met de rentes van
verschillende hypotheken maar vraagt de klant zelf een rentepercentage in te vullen.
Productvergelijking
Er worden geen rentes of hypotheken vergeleken.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Bruto maandlast
De berekening komt uit op een bruto maandlast van € 1.131. Dat komt overeen met het
normbedrag.
Netto maandlast
De netto maandlast komt uit op € 984. Dat kom overeen met het normbedrag van € 984.
Overzicht looptijd
De site geeft inzicht in de maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Opmerkingen
Geen opmerkingen.

Rapport Hypotheekonderzoek 14

Rapport Hypotheekonderzoek 15

Moneywise
Moneywise is een vergelijkingswebsite waar klanten online hypotheken kunnen berekenen en
afsluiten.
Rente
Er is gerekend met een werkelijke rente van 2,15%.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Productvergelijking
Consumenten kunnen kiezen uit verschillende producten van meerdere banken. De gekozen rente
van 2,15% is een rente van 10 jaar van Centraal Beheer.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Bruto maandlast
De berekening komt uit op een bruto maandlast van € 1.131 ,50. Dat komt overeen met het
normbedrag.
Netto maandlast
De netto maandlast komt uit op € 984,16. Dat komt overeen met het normbedrag .
Overzicht looptijd
De site geeft inzicht in de maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Opmerkingen
De consument kan op de site van Moneywise een volledige hypotheek berekenen inclusief een
eventuele overlijdensrisicoverzekering en woonlastenverzekering. De premies voor deze aanvullende
verzekeringen worden uiteindelijk getoond in het netto maandlastoverzicht. Op die manier heeft de
consument een totaal overzicht van alle lasten die horen bij de hypotheek.
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Independer
Independer is een vergelijkingswebsite waar klanten online hypotheken kunnen berekenen en
afsluiten.
Rente
Er is gerekend met een werkelijke rente van 2,15%.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Productvergelijking
Consumenten kunnen kiezen uit verschillende producten van meerdere banken. De gekozen rente
van 2,15% is een rente van 10 jaar van Centraal Beheer.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Bruto maandlast
De berekening komt uit op een bruto maandlast van € 1.128,04. Dat is € 3,96 minder dan het
normbedrag van € 1.132.
Netto maandlast
De netto maandlast komt uit op € 991,80. Dat is € 7,80 hoger dan het normbedrag van € 984.
Overzicht looptijd
De site geeft inzicht in de maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Opmerkingen
Independer laat in eerste instantie alleen een netto maandlast van € 991,80 zien. Uiteindelijk laat
men op een vervolgpagina ook de bruto maandlast te zien. Die is volgens Independer € 1.128,04. En
dat is weer minder dan het normbedrag van € 1.132. De vreemde situatie doet zich dus voor dat ze
bruto een te laag bedrag berekenen en netto een te hoog. Overigens laat Independer ook de
maandlasten zien gedurende de looptijd van de hypotheek. Daarbij geldt dat men in het tweede jaar
wel weer het normbedrag van bruto € 1.131,50 laat zien.
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Knab
Knab is een vergelijkingswebsite waar klanten online hypotheken kunnen berekenen en afsluiten.
Knab is een onderdeel van Aegon.
Rente
Er is gerekend met een werkelijke rente van 2,15%.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Productvergelijking
Consumenten kunnen kiezen uit verschillende producten van meerdere banken. De gekozen rente
van 2,15% is een rente van 10 jaar van Centraal Beheer.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Bruto maandlast
Knab laat in de berekening geen bruto maandlast zien.
Netto maandlast
Knab communiceert alleen maar een netto maandlast. Pas na 2 berekeningen komt men op een
netto maandlast van € 992. Dat is € 8 hoger dan het normbedrag van € 984.
Overzicht looptijd
De site geeft inzicht in de maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Opmerkingen
Als enige vergelijker geeft Knab de bezoekers van de website geen inzicht in de bruto maandlast. De
uitkomsten van de netto maandlast waren in eerste instantie onlogisch en sterk afwijkend.
Om een berekening te kunnen maken moet men een account aanmaken. Bij het eerste account dat
voor dit onderzoek werd aangemaakt waren de uitkomsten op zijn minst vreemd te noemen.
De eerste 3 geselecteerde banken hadden een rente oplopend van 1,89% tot 2,75%. De netto
maandlast varieerde echter tussen € 653 en € 684. Volkomen onlogisch en fout, de rentes kloppen
niet en de maandlasten ook niet. Pas bij de vierde bank die de berekening in beeld bracht, kwam een
reële opgave van de rente (2,15%) en maandlast. De netto maandlast is volgens KNAB in dit geval
€ 992. Dit is overigens nog steeds flink meer dan het normbedrag van € 984.
Omdat deze berekening volkomen onlogisch was, is er een tweede account aangemaakt. Hier komt
ook een berekening met een rente van 2,15% en een netto maandlast van € 992 uit. Maar dan
zonder de vreemde opgaves van drie andere banken. Blijkbaar zat er een vreemde storing in de
berekening van het eerste account.
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1e berekening
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2e berekening
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Hypotheek-rentetarieven.nl
Dit is een site waarop consumenten de rente van verschillende banken kunnen vergelijken.
Consumenten kunnen via de site worden doorgezet naar een onafhankelijk adviseur.
Rente
Er is gerekend met een rente van 2,09%.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Productvergelijking
Er wordt niet aangegeven bij welke bank men een rente van 2,09% kan krijgen.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Bruto maandlast
De bruto maandlast bedraagt € 1.122 en dat komt overeen met het normbedrag bij een rente van
2,09%
Netto maandlast
De netto maandlast bedraagt € 983 en dat komt overeen met het normbedrag bij een rente van
2,09%
Overzicht looptijd
De site geeft grafisch inzicht in de maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Opmerkingen
Er wordt gerekend met een erg laag rentepercentage. De kans dat een consument op dit moment
een hypotheek kan afsluiten tegen deze rente is zeer klein.
De berekeningsoftware op deze site is van Intersoftware. Net als Findesk een grote aanbieder van
professionele hypotheeksoftware. Deze standaard internetmodule wordt door meerdere adviseurs
op hun website gebruikt.
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IkbenFrits
Ikbenfrits is een site waarop consumenten online een hypotheek kunnen afsluiten.
Rente
Er is gerekend met een rente van 2,15%.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Productvergelijking
Ikbenfrits vergelijkt geen producten. Er wordt niet aangegeven bij welke bank men een rente van
2,15% kan krijgen.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Bruto maandlast
De bruto maandlast bedraagt € 1.131 en dat komt overeen met het normbedrag bij een rente van
2,15%
Netto maandlast
De netto maandlast bedraagt € 969 en is € 16 lager dan het normbedrag van € 934.
Overzicht looptijd
De site geeft grafisch inzicht in de maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Opmerkingen
De netto maandlast bedraagt volgens Ikbenfrits € 969. Deze is € 16 lager dan de norm. Dat komt
omdat men rekent met een WOZ waarde van 80%. Hierdoor is er meer belastingvoordeel en dus een
lagere netto maandlast. Veel woningen hebben inderdaad een lagere WOZ waarde dan de
verkoopprijs op het moment van verkoop. Toch is het niet reëel om een lagere WOZ waarde aan te
houden voor een berekening van de netto hypotheeklast. De verkooprijs van de woning staat immers
geregistreerd bij het kadaster en de gemeente kan bij het jaarlijks bepalen van de nieuwe WOZ
waarde deze zo overnemen. De netto maandlast zal hierdoor in de toekomst hoger worden dan
voorgesteld in deze berekening.
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De hypotheker
De hypotheker is een onafhankelijke landelijke adviesketen.
Rente
Er is gerekend met een rente van 2,15%.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Productvergelijking
Consumenten kunnen kiezen uit verschillende producten van meerdere banken. De gekozen rente
van 2,15% is een rente van 10 jaar van Centraal Beheer.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Bruto maandlast
De bruto maandlast bedraagt € 1.131 en dat komt overeen met het normbedrag bij een rente van
2,15%
Netto maandlast
De netto maandlast bedraagt € 984 en dat komt overeen met het normbedrag.
Overzicht looptijd
De site geeft geen inzicht in de maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Opmerkingen
Geen opmerkingen
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De onderzochte banken
Florius
Florius is een hypotheekverstrekker. Florius is een onderdeel van ABN AMRO. Consumenten kunnen
een hypotheek afsluiten via onafhankelijke adviseurs.
Rente
Er is gerekend met een rente van 2,24%. Dat is het tarief dat Florius aanbiedt voor een hypotheek.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 351.464. De site biedt niet de mogelijheid om zelf een
hypotheekbedrag in te vullen.
Bruto maandlast
De bruto maandlast bedraagt € 1.341,99 en dat komt overeen met het normbedrag bij een rente van
2,24% en een hypotheekhoogte van € 351.464.
Netto maandlast
De netto maandlast is volgens Florius € 1.048,74. Dat wijkt sterk af van de normberekening. De netto
maandlast is € 110 te laag.
Overzicht looptijd
De site geeft geen inzicht in de maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Opmerkingen
Het is opmerkelijk dat de netto maandlasten € 110 lager uitkomen. Bij dergelijke verschillen wordt de
consument echt verkeerd voorgelicht.
Men kan aangeven hoeveel eigen geld men beschikbaar heeft. Vreemd genoeg doet de
berekeningsoftware hier helemaal niks mee. Het was logischer geweest als de maximale hypotheek
verlaagd werd met het eigen geld.
Verder zat er tot voor kort een bijzondere fout in de module. Florius vroeg of de klant
representatieve bedrijfskleding heeft. Dit is natuurlijk een programmeerfout. Bedrijfskleding heeft
natuurlijk geen enkele invloed op de hypotheek.
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Moneyou
Moneyou is een hypotheekverstrekker. Je kunt bij Moneyou zelf je hypotheek rechstreeks afsluiten.
Net als Florius is Moneyou onderdeel van ABN AMRO.
Rente
Er is gerekend met een rente van 2,17%. Dat is het tarief dat Moneyou aanbiedt voor een
hypotheek. De rente van 2,17% is niet zichtbaar in de berekening.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Bruto maandlast
De bruto maandlast bedraagt € 1.135 en dat komt overeen met het normbedrag bij een rente van
2,17 en een hypotheekhoogte van € 300.000.
Netto maandlast
De netto maandlast is volgens Moneyou € 968. Dat wijkt af van de normberekening. Die is bij een
rente van 2,17% € 985. De netto maandlast is € 17 te laag.
Overzicht looptijd
De site geeft geen inzicht in de maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Opmerkingen
Omdat Moneyou in de berekening niet aangeeft met welke rente men rekent kan een klant geen
reëel beeld vormen van de getoonde maandlasten.
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ABN AMRO
Bij ABN AMRO kun je rechtstreeks bij de bank een hypotheek sluiten of via een onafhankelijk
adviseur.
Rente
Er is gerekend met een rente van 2,49%. Dat is het tarief dat ABN AMRO aanbiedt voor een
hypotheek.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Bruto maandlast
De bruto maandlast is dan volgens ABN € 1.184. Dit komt overeen met het normbedrag dat hoort bij
een rente van 2,49%.
Netto maandlast
De netto maandlast is volgens ABN € 985. Dit is € 16 lager dan het normbedrag van € 1.001.
Overzicht looptijd
Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de maandlasten gedurende de looptijd moet men een
rapport downloaden.
Opmerkingen
ABN AMRO komt op andere cijfers dan de zusterbedrijven Florius en Moneyou.
In het rapport dat men kan downloaden is de netto maandlast overigens weer lager: € 981 in plaats
van de eerder genoemde € 985.
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ING
Bij ING kun je rechtstreeks bij de bank een hypotheek sluiten of via een onafhankelijk adviseur.
Rente
Er is gerekend met een rente van 2,18%. Dat is het tarief dat ING aanbiedt voor een hypotheek.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Bruto maandlast
De bruto maandlast is dan volgens ING € 1.136. Dit komt overeen met het normbedrag dat hoort bij
een rente van 2,18%.
Netto maandlast
ING geeft geen inzicht in de netto maandlast.
Overzicht looptijd
De site geeft geen inzicht in de maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Opmerkingen
Ondanks dat we van mening zijn dat consumenten vooral moeten vergelijken op basis van de bruto
rente is het jammer dat ING geen indicatie van de netto maandlast geeft. Inzicht in de netto
maandlast helpt consumenten met het beoordelen van een hypotheekberekening.
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Obvion
Obvion is een hypotheekverstrekker. Bij Obvion kun je niet zelf je hypotheek rechtstreeks afsluiten
maar alleen via een adviseur.
Rente
Er is gerekend met een rente van 2,31%. Dat is het tarief dat Obvion aanbiedt voor een hypotheek.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Bruto maandlast
De bruto maandlast is dan volgens Obvion € 1.156. Dit komt overeen met het normbedrag dat hoort
bij een rente van 2,31%.
Netto maandlast
De netto maandlast is volgens Obvion € 994. Dat is € 2 meer dan de normberekening.
Overzicht looptijd
De site geeft geen inzicht in de maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Opmerkingen
Een netto maandlast die hoger is dan de norm zou bij een berekening eigenlijk niet moeten
voorkomen maar is beter dan een berekening die een te lage netto maandlast laat zien.
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Rabobank
De Rabobank is een hypotheekverstrekker. Bijna alle hypotheken bij de Rabobank worden
rechtstreeks bij de bank zelf afgesloten.
Rente
De Rabobank rekent met een rente van 2,3%. Dat is het tarief dat Rabo aanbiedt voor een
hypotheek.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Bruto maandlast
De bruto maandlast is dan volgens de Rabobank € 1.155. Dit komt overeen de normberekening op
basis van een rente van 2,30% en een hypotheek van € 300.000.
Netto maandlast
Netto komt de Rabobank uit op € 973. Dat is € 18 lager dan de normberekening van € 991 bij een
rente van 2,30%.
Overzicht looptijd
De site geeft geen inzicht in de maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Opmerkingen
Ook de Rabobank toont een lagere netto maandlast dan de normberekening.
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Triodos Bank
De Triodos Bank is een hypotheekverstrekker. Bijna alle hypotheken bij de Triodos Bank worden
rechtstreeks bij de bank zelf afgesloten.
Rente
Triodos Bank rekent met een rente van 2,6%. Dat is het tarief dat Triodos aanbiedt voor een
hypotheek.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Bruto maandlast
De bruto maandlast is dan volgens de Triodos Bank € 1.201. Dit komt overeen de normberekening op
basis van een rente van 2,6% en een hypotheek van € 300.000.
Netto maandlast
Netto komt de Triodos op € 1.010 uit. Dat is € 3 hoger dan de normberekening bij een rente van
2,6%.
Overzicht looptijd
De site geeft geen inzicht in de maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Opmerkingen
Een netto maandlast die hoger is dan de norm zou bij een berekening eigenlijk niet moeten
voorkomen maar is beter dan een berekening die een te lage netto maandlast laat zien.
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Aegon Bank
Aegon verstrekt ook hypotheken. Dat doen ze rechtstreeks aan de consument maar ook via
onafhankelijke adviseurs.
Rente
Aegon geeft aan te rekenen met een rente voor 20 jaar vast. Het rentepercentage waar ze mee
rekenen noemen ze niet. Dat moet de klant ergens anders op de site zien te vinden. Volgens het
rente op overzicht van Aegon rekent men met 2,94%.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Bruto maandlast
Aegon geeft een indicatie van de bruto maandlast van € 1.248. Volgens de normberekening zou bij
een rente van 2,94% de bruto maandlast € 1.255 bedragen. De bruto last van Aegon is dus € 7 lager.
Netto maandlast
Aegon geeft geen indicatie van de netto maandlast.
Overzicht looptijd
De site geeft geen inzicht in de maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Opmerkingen
Het is jammer dat Aegon niet duidelijk is over de rente waar men mee rekent. Als de rente in de tool
overeenkomt met de rente van 2,94% die Aegon nu aanbiedt op haar website, is het bijzonder dat
de bruto maandlast van Aegon € 7 lager uitkomt. Dat is nog niet eerder voorgekomen bij een bank.
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Nationale Nederlanden
NN is naast verzekeraar ook hypotheekverstrekker. Consumenten kunnen rechtstreeks een
hypotheek afsluiten of via een onafhankelijk adviseur.
Rente
NN rekent met een rente van 2,23%. Men kan kiezen voor een andere looptijd en rente.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Bruto maandlast
NN geeft een indicatie van de bruto maandlast van € 1.144. Dat kom overeen met de
normberekening bij een rente van 2,23%.
Netto maandlast
NN geeft geen indicatie van de netto maandlast.
Overzicht looptijd
De site geeft geen inzicht in de maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Opmerkingen
Ondanks dat we van mening zijn dat consumenten vooral moeten vergelijken op basis van de bruto
rente is het jammer dat NN geen indicatie van de netto maandlast geeft. Inzicht in de netto
maandlast helpt consumenten met het beoordelen van een hypotheekberekening.
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bijBouwe
BijBouwe is een nieuwe moderne geldverstrekker op de Nederlandse markt. Je kunt als consument
rechtstreeks een hypotheek regelen of via een onafhankelijk adviseur.
Rente
BijBouwe rekent met een rente van 2,17%. Men kan kiezen voor een andere looptijd en rente.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Bruto maandlast
BijBouwe geeft een indicatie van de bruto maandlast van € 1.134,54. Dat kom overeen met de
normberekening bij een rente van 2,17%.
Netto maandlast
BijBouwe geeft geen indicatie van de netto maandlast.
Overzicht looptijd
De site geeft geen inzicht in de maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Opmerkingen
Ondanks dat we van mening zijn dat consumenten vooral moeten vergelijken op basis van de bruto
rente is het jammer dat bijBouwe geen indicatie van de netto maandlast geeft. Inzicht in de netto
maandlast helpt consumenten met het beoordelen van een hypotheekberekening.
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SNS
SNS is een hypotheekverstrekker waar je als consument een hypotheek kunt regelen. SNS werkt niet
met onafhankelijke adviseurs.
Rente
SNS rekent met een rente van 2,9%. Deze rente wordt door de bank bepaald.
Hypotheekbedrag
Er is gerekend met een hypotheek van € 300.000.
Bruto maandlast
SNS geeft een indicatie van de bruto maandlast van € 1.249. Dat kom overeen met de
normberekening bij een rente van 2,90%.
Netto maandlast
SNS geeft geen indicatie van de netto maandlast.
Overzicht looptijd
De site geeft geen inzicht in de maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Opmerkingen
SNS biedt als enige bank naast het eigen hypotheekproduct ook hypotheken van andere
geldverstrekkers aan. In de berekening heeft de consument hier echter geen keuze in.
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Perscontact?
Jeroen Wolfsen
Dit kan via telefoonnummer 085-760 7607
Jeroen@moneywise.nl.
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