
‘Jouw experts in 
financiële zekerheid’

Op weg naar jouw 
eerste huis

Hypotheek afsluiten
Een hypotheek afsluiten is niet altijd makkelijk en doe je niet 
even erbij. Wij werken samen met alle banken en 
financieringsinstellingen in Nederland. In ons netwerk fungeren 
veel makelaars en notarissen als  partners. Op heel veel vragen 
hebben wij dus een antwoord.  
Wij helpen je graag bij de volgende vragen: 

★ Welke kosten zijn er gemoeid met de aankoop van een woning?   
★ Betaal ik overdrachtsbelasting?  

★ Heb je een intentieverklaring nodig? Een werkgeversverklaring? 
    Jaarcijfers? Accountantsverklaring?  

★ Wat kan ik nog meer regelen bij de notaris? 
    Een samenlevingsovereenkomst? Testament? Wat is dit?    
★ Welke voorwaarden staan er in mijn hypotheekofferte? 
    Wat houdt dit in?    
   

 
   

De starterslening
Als je bij een bank net niet genoeg kun lenen, kun je bekijken
of een starterslening of andere faciliteit uitkomst biedt. 
Veelal is het ter overbrugging van het verschil tussen je maximale 
hypotheek en de prijs van de woning. Het is dus een aanvullende 
lening. Stargroup helpt je bij dit traject. 
 

4. Hypotheek
Je hebt een huis gevonden! Je hebt een bod 
uitgebracht of misschien is deze zelfs al geaccepteerd. 
Er moet een hoop geregeld worden. Het afsluiten van 
een hypotheek kan ingewikkeld zijn. Ook hier helpt 
Stargroup jou graag bij. Wij doen dit “ all the way “ 
van A tot Z, nemen alles uit handen en trekken 
samen met je op. 
   

5. Van harte gefeliciteerd
Jouw droom is werkelijkheid geworden .
Je kunt nu gaan na denken over de inrichting 
van jouw nieuwe woning. Maar eerst tijd om het 
glas te heffen. Jouw eerste huis is een feit! 
   

3. Bieden, onderhandelen, kopen!
Nu weet je precies op welke huizen jij een 
bod kunt gaan uitbrengen. De zoektocht kan 
beginnen! Je kunt zelf online op zoek, of de 
hulp van een makelaar inschakelen. Wil je dat 
wij je helpen hierbij? Dat doen we graag!
   

2. Hypotheekadvies
We helpen je graag bij de tweede stap: het volledige 
hypotheekadvies. Zo zorg je dat je goed bent 
voorbereid als je jouw droomhuis tegen komt. 
Door snel te schakelen vergroot je de kans dat je 
droomhuis ook daadwerkelijk jouw droomhuis wordt! 
Samen met jou bepalen we de maximale hypotheek 
en maandlasten. Zo weet je ook precies uit welke 
hypotheken je kunt kiezen tegen welke voorwaarden.  

1. Kan ik een huis kopen?
Wil je in je eentje een huis kopen of samen?
Wat zijn jouw wensen? Hoeveel kun je lenen? 
Wordt de hypotheek alleen aangegaan bij 
een bank? Kan je familie helpen? Moet er 
een beroep gedaan worden op een 
startersfaciliteit die de gemeente waarin 
je gaat kopen wellicht aanbiedt. Fiscaal gunstig. 
In deze “ oriëntatiefase “ kan Stargroup je met 
raad en daad terzijde staan en je helpen in 
de juiste richting.

Je eerste huis: een mijlpaal! Er komt een hoop op je af in deze periode. 
We zetten graag alle belangrijke stappen voor je op een rijtje!  

STARGROUP


