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CHECKLIST VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN WOONKREDIET 
 
1. Neem rustig de tijd om het prospectus "Het nodige geld voor uw eigen huis" door te nemen.  

 
U vindt er een pak nuttige informatie in om de verwerving en de financiering van een woning voor te bereiden. 

 
 
2. Wilt u na het lezen van de gids meer informatie, dan kan u voor een volledig vrijblijvend advies 

hieromtrent terecht in uw bankkantoor.  
 
Hebt u daarenboven reeds een concreet project, breng dan - in de mate van het mogelijke - volgende 
documenten mee: 

 
• Betreffende uw inkomen: 

 
 als u loontrekkende bent: 3 recente loonfiches + laatste belastingaangifte 
 als u zelfstandige bent of een vrij beroep: laatste belastingaangifte (met een detail van de kosten) 
 als u huurinkomsten hebt: bewijs van de huurinkomsten : contract + uittreksels 
 als u roerende inkomsten hebt: een overzicht van de portefeuille 
 kopie van bestaande kredietovereenkomsten 
 overzicht van eigen fondsen (spaargelden, beleggingen, hulp van ouders, ...) 
 trouwboekje en huwelijkscontract – bewijs wettelijk samenwonend 
  identiteitskaart 

 
• Betreffende uw project:  

 
bij een aankoop: 
 de verkoopovereenkomst 
 
bij (ver)bouwen: 
 de eigendomstitel (van de bouwgrond) 
 het (ver)bouwplan 
 het bestek of de prijsofferte van de werken 
 de bouwvergunning en het bodemattest (= attest betreffende de staat van vervuiling) 

 
   bij energiezuinig bouwen: 
 Brussel: aanvraag bouwvergunning met bijlage 
 Vlaanderen: Startverklaring EPB aangifte 
 Wallonië: aanvraag bouwvergunning met bijlage 
 

 
   Op basis hiervan kunnen dan, één of meerdere vrijblijvende gepersonaliseerde simulatie(s) 
   opgemaakt worden (na keuze in overleg met uw bankier van leenbedragen, renteformules, looptijden en wijze  
   van terugbetaling). 
 
3. Wanneer u een woonkrediet gekozen heeft dat volledig aan uw behoeften beantwoordt, kan u overgaan 

tot de ondertekening van de kredietaanvraag. 
 
Eventueel zal een schattingsaanvraag nodig zijn (= voor de vaststelling van de verkoopwaarde door een 
erkend schatter van de bank).  
Ook de formaliteiten in verband met de aan te hechten schuldsaldoverzekering en de eventuele bijkomende 
waarborgen kan u dan al laten starten.  
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4. Uw bankier zal u onmiddellijk bij de aanvraag of enige dagen nadien het kredietaanbod bezorgen. Dit 
omvat: 
 
• een modelkohier met de algemene kredietvoorwaarden (= geldig voor iedereen) 
• de bijzondere voorwaarden (met de eigen gegevens betreffende uw krediet en u als kredietnemer): ze 

omvatten de gegevens over de kredietopening (= kredietplafond) en de voorschotten (= kredieten) die u 
toegestaan worden (bedragen, duur, rentevoet, terugbetalingsmodaliteiten, aflossingstabellen enz.) 

 
 
5. Elke kredietaanvraag heeft slechts een geldigheidsduur van 4 maanden waarbinnen de 

kredietopeningsakte moet verleden (= ondertekend) worden.  
 
De kredietopeningsakte wordt verleden door een notaris van uw keuze. 
De notaris verwittigt u waar en wanneer dit zal plaatsvinden (N.B.: bij een aankoop worden de 
kredietopeningsakte en de akte van eigendomsverwerving doorgaans gelijktijdig verleden). 

 
 
6. Bij ondertekening van de kredietakte kan overgegaan worden tot de vrijgave van de fondsen  

(= uitbetaling van het toegestane leningsbedrag) en begint de terugbetalingstermijn van het krediet te 
lopen: 
 
• Vrijgave van de fondsen: 

Bij aankoop: onmiddellijk het volledige bedrag. 
Bij (ver)bouwen: binnen de maximaal vastgelegde opnemingstermijn in schijven in functie van de 
vordering van de werken en op basis van facturen; na 6 maanden is een reserveringsprovisie (= 
interestvergoeding voor het ter beschikking houden van de fondsen) verschuldigd. 
 

• Terugbetalingstermijn: 
Dit is de termijn waarbinnen het krediet moet terugbetaald worden. Hierbij kan voorzien worden in een 
beperkte periode met uitstel van kapitaalsaflossingen (bvb. tijdens de bouwperiode). Bij een 
kredietopening zijn ook heropnames van krediet (= nieuwe voorschotten bvb. voor latere verbouwingen) 
in functie van het reeds terugbetaald kapitaal mogelijk. 

 


