
Dossier Hypotheek Service (DHS)

Na betaling start de DHS met het openen van het 
Dossier.

Stap 1 Inventarisatie

Hiervoor zijn benodigd de volgende gegevens:

Personalia
• NAW gegevens 
• Geboortedatum
• ID nummer en gegevens 
• Kopie paspoort of ID
• Burgerlijke staat: alleenstaand/ gescheiden/samenwonend/..

Inkomen
• Werkgeversverklaring
• Salarisstrook, niet ouder dan 3 maanden
• Laatste 3 jaar saldo fiscale winst
• IB aangifte laatste jaar
• Jaarrekening laatste jaar

Overzicht pensioen
www.mijnpensioenoverzicht.nl

Vermogen
• Ingangsdatum kapitaalverzekeringen, maandpremie, doelkapitaal.
• Kopie van polisbladen
• Saldo spaarrekeningen 

Kredieten
• Lopende PRIVE kredieten, waaronder creditcard, roodstand mogelijkheid.
• Geen zakelijke kredieten.
• Overlijdens risicoverzekeringen

Hypotheekgegevens
• Oorspronkelijke hoogte hypotheek en ingangsdatum.
• Hoogte van de leningdelen.
• Rente en renteduur
• Hypotheekvorm
• Welke Hypotheekbank/verzekeraar

Woning-gegevens
• Geschatte marktwaarde
• Eigen grond of erfpacht; duur erfpacht.

Verzekeringen
Dekking inkomensschade

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl


Stap 2 Bepalen van doelen en risk-appetite

In deze fase worden uw doelen bepaald en met welk risico of zekerheid u uw doeken wenst te 
behalen.

Stap 3 Analyse van gegevens

In deze fase worden de gegevens geanalyseerd.
• Passen de doelstellingen bij uw risicoprofiel?
• Zijn de doelstellingen haalbaar?
• Zijn doelstellingen tegenstrijdig?
• Wat is maximaal haalbaar?
• Wat moet anders om doelstellingen toch te halen?

Stap 4 Bespreking bevindingen met client

In deze fase bespreken we de bevindingen van de analyse en komen we tot een slotsom op basis 
waarvan de scenario worden geformuleerd.

Stap 5 Scenario’s

Op basis van de analyse en de bespreking worden 3 scenario’s gemaakt die doelstellingen passend 
bij de wens van de klant worden geformuleerd.

Stap 6 Bespreken, klankborden met client

In deze fase bestudeerd de client de scenario’s. Hij stelt vragen en geeft opmerkingen.
We fine-tunen de uitkomst om een advies op maat te krijgen.

Stap 7 Eindrapport

De client krijgt een eindrapport.
Client beslist of de opdracht tot bemiddeling gegeven wordt.


