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Aanvraagformulier hoofdelijk ontslag

Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid en 
eventuele medeverbintenis
Voordat de aanvraag bij Aegon ingediend kan worden moet onderstaande proces doorlopen zijn. 

De aanvraag en deze proces beschrijving met aangegeven keuze moeten als bijlage verzonden worden naar  
hypotheken.beheer@aegon.nl. De aanvraag moet digitaal ingevuld worden.  
Aanvragen die op een andere manier ingezonden/ingevuld worden, worden NIET in behandeling genomen. 

Hoofdelijk ontslag

Achterstand in rente

Aegon acceptatie  
Toets uitgevoerd

IV toets NHG uitgevoerd
Hoofdelijk ontslag  

niet mogelijk

Aktie: Klant moet eerst 
achterstand voldoen.

Ja

Akkoord

Nee

Akkoord

Niet 

akkoord

Niet 

akkoord
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We ontvangen graag een volledig ingevuld aanvraagformulier.

1. Algemeen

Hypotheeknummer(s) bij Aegon ____________________________________________________________________________

U bent verplicht om aan te geven welke toets er gebruikt is.

Geef hieronder de uitslag aan:
 Deze aanvraag voldoet aan de Aegon acceptatiecriteria (Keuze A)
 Deze aanvraag voldoet aan de IV toets NHG* (Keuze B)

 
*  De IV toets NHG wordt gedaan indien de aanvraag niet op Aegon acceptatiecriteria mogelijk is en deze moet meegezonden 

worden indien keuze B van toepassing is. Deze IV toets moet gebruikt worden voor aanvragen op zowel Aegon als NHG norm

2. Uw gegevens1)

Naam kantoor  ______________________________________________________________________________

Tussenpersoonnummer  ______________________________________________________________________________

Contactpersoon  ______________________________________________________________________________

Telefoonnummer  ______________________________________________________________________________

E-mailadres  ______________________________________________________________________________

1)  Bent u niet de beherende adviseur voor deze klant? Dan nemen we de aanvraag in behandeling nadat uw klanten een 
intermediairsverklaring hebben ondertekend en teruggestuurd naar ons.

3. Persoonlijke gegevens en inkomensgegevens blijvende klant
Burgerlijke staat voor beëindiging relatie
De blijvende en vertrekkende klant waren:

 gehuwd in gemeenschap van goederen
 gehuwd op huwelijkse voorwaarden
 geregistreerde partners in algehele gemeenschap
 geregistreerde partners op voorwaarden
 samenwonend
 anders,  ______________________________________________________________________________

Persoonlijke gegevens

Achternaam en voorletter(s)  ______________________________________________________________________________

Geboortedatum           (ddmmjjjj)

BSN              man  vrouw  

E-mailadres  ______________________________________________________________________________

Telefoonnummer  ______________________________________________________________________________

Inkomensgegevens

De klant is
 werknemer 
 zelfstandig ondernemer2)

 pensioengerechtigde (of binnen drie jaar met pensioen) Stuur een uniform pensioenoverzicht mee 
 uitkeringsgerechtigde Stuur een toekenningsbesluit mee

2) Stuur in dit geval een volledig ingevulde quickscan mee met de aanvraag zodat wij de aanvraag kunnen beoordelen.

https://intermediair.aegon.nl/intermediairspub/?url=/intermediairs/#tabs3335906_downloads
https://intermediair.aegon.nl/intermediairs/Hypotheken/alles-over-hypotheken/#tabs3335906_downloads
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Soort arbeidscontract
 onbepaalde tijd/bepaalde tijd met intentieverklaring
 bepaalde tijd zonder intentieverklaring/flexibele arbeidsrelatie3)

Datum indiensttreding           (ddmmjjjj)

Totaal bruto-inkomen per jaar € __________________________

Inkomsten uit partneralimentatie per jaar € __________________________

Financiële verplichtingen per jaar € __________________________

Uitgaven aan partneralimenatie per jaar € __________________________

Uitgaven aan erfpacht per jaar € __________________________

Huidig vermogen € __________________________

Buitenlands belastingplichtige?  ja  nee

3)  Vul bij een bepaalde tijd zonder intentieverklaring hieronder de datum in tot wanneer het contract loopt en het inkomen 
over de afgelopen drie jaren. Alleen dan kunnen wij de aanvraag in behandeling nemen.

  Einddatum contract            (ddmmjjjj)

  Inkomen vorig kalenderjaar € __________________________

  Inkomen twee kalenderjaren terug € __________________________

  Inkomen drie kalenderjaren terug € __________________________

4. Persoonlijke en inkomensgegevens nieuwe klant (indien van toepassing)
Gegevens nieuwe klant

Achternaam en voorletter(s)  ______________________________________________________________________________

Geboortedatum           (ddmmjjjj)

BSN              man  vrouw  

E-mailadres  ______________________________________________________________________________

Telefoonnummer  ______________________________________________________________________________

Relatie tot blijvende klant  ______________________________________________________________________________

Burgerlijke staat in het verleden
 gehuwd in gemeenschap van goederen
 gehuwd op huwelijkse voorwaarden
 geregistreerde partnerschap
 samenwonend
 anders,   ______________________________________________________________________________

Inkomensgegevens nieuwe klant
 werknemer 
 zelfstandig ondernemer4)

 pensioen uitkering (of binnen drie jaar met pensioen) Stuur een uniform pensioenoverzicht mee
 uitkering Stuur een toekenningsbesluit mee

4) Stuur in dit geval een volledig ingevulde quickscan mee met de aanvraag zodat wij de aanvraag kunnen beoordelen.

https://intermediair.aegon.nl/intermediairs/Hypotheken/alles-over-hypotheken/#tabs3335906_downloads
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Soort arbeidscontract
 onbepaalde tijd/bepaalde tijd met intentieverklaring
 bepaalde tijd zonder intentieverklaring/flexibele arbeidsrelatie5)

Datum indiensttreding           (ddmmjjjj)

Totaal bruto-inkomen per jaar € __________________________

Inkomsten uit partneralimentatie per jaar € __________________________

Financiële verplichtingen per jaar € __________________________

Uitgaven aan partneralimenatie per jaar € __________________________

Uitgaven aan erfpacht per jaar € __________________________

Huidig vermogen € __________________________

Buitenlands belastingplichtige?  ja  nee

5)  Vul bij een bepaalde tijd zonder intentieverklaring hieronder het inkomen over de afgelopen drie jaren in. Alleen dan kunnen 
wij de aanvraag in behandeling nemen.

 Inkomen vorig kalenderjaar € __________________________

 Inkomen twee kalenderjaren terug € __________________________

 Inkomen drie kalenderjaren terug € __________________________

5. Gegevens over het onderpand

Huidige marktwaarde € __________________________

Registratienummer NWWI taxatierapport ____________________________   
(Vul hier de link in van NWWI, indien van toepassing)

6. Overbedeling

Is sprake van overbedeling?  ja  nee

Bij ja, voor welk bedrag? € __________________________

Betaalt de klant dit met eigen geld?  ja  nee

Bij nee: Hoe betaalt de klant dit dan? ____________________________

Wat zijn de eventuele lasten? 6) €  __________________________

6)  Een aanvraag voor de financiering van de uitkoop van de vertrekkende klant kunt u alleen indienen via HDN of Skydoo. Deze 
aanvraag behandelen wij afzonderlijk van het verzoek om ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid.

7. Gegevens voor omzetting van de lening
Is sprake van Nationale Hypotheekgarantie?  ja  nee

Gewenste hypotheek
Leningdeel 1  2  3  4  5 

Hypotheekvorm  ___________   ____________   ____________   ___________   ___________

Resterende looptijd  ________ jaar  _________ jaar  _________ jaar  ________ jaar  ________ jaar

Bedrag  € __________  €  __________  €  __________  € __________  € __________

Bedrag box 3 € __________  €  __________  €  __________  € __________  € __________

Startersregeling
Is sprake van een lopende startersregeling?   ja  nee

Bij ja:  Een Starters Renteregeling

   Een Koopsubsidie, subsidie per maand € __________________________

   Een Starterslening, huidige restschuld € __________________________



5

Aegon Levensverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag Handelsregister 27095315.
Aegon Levensverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden.

Aegon Levensverzekering N.V.,  Postbus 70,  2501 CB Den Haag.

Inkomens- en vermogenstoets

Maximale maandlast blijvende klant7) € __________________________

Is woningbehoud mogelijk?   ja  nee

Bij medeverbintenis: maximale maandlast nieuwe klant € __________________________

7)  Let op. U bent verplicht indien er sprake is van een toetsing op IV toets NHG om de maximale maandlast te berekenen van 
de blijvende klant. U kunt de maximale maandlast berekenen via de NHG Inkomens- en vermogenstoets of via de 
Beheercriteria volgens de Voorwaarden en normen NHG. 

8. Wat gebeurt er met een eventueel bijverband? 8) 

 aflossen op de hypotheek

 in stand houden om verbonden te blijven aan de hyptheek

 niet van toepassing

8) Bij een omzetting van de hypotheek als gevolg van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid geven we geen zekerheden vrij.

9. Overlijdensrisicoverzekering 
Hoe wilt u het overlijdensrisico afdekken?

 via Aegon, verzekerd kapitaal €  __________________________

 via een andere maatschappij

 huidige overlijdensrisico voortzetten

 niet van toepassing

10. Wilt u nog iets doorgeven?
U kunt hier nog aanvullende informatie doorgeven

_____________________________________________________________________________________________________

11. Tot slot
Als u op de blauwe ‘Opslaan’ button klikt, kunt u dit formulier opslaan als pdf. 
U moet deze pdf als bijlage mailen naar hypotheken.beheer@aegon.nl.
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