
Den Haag, maart 2018 

 

 

Beste investeerders, 

 

In januari jl. zijn de twee projecten “Aankoop Vastgoed Den Haag” (projectnummers 17381 en 

17382) gepubliceerd en in slechts 2 weken tijd succesvol volgeschreven.  

 

Na totstandkoming van de lening is een en ander anders gelopen dan in de pitch was weergegeven.  

 

Gedurende de aanvraag waren wij bezig met het oversluiten van de hypotheek op ons eigen 

(ondergelegen) woonhuis, waardoor wij onze maandlasten significant zouden kunnen verlagen en 

daarmee de betaalbaarheid van alle financieringen zou verbeteren. Wij waren ons er onvoldoende 

van bewust dat deze oversluiting invloed zou hebben op de zekerheden die zijn gepresenteerd in de 

pitch, en wij gingen ervan uit dat de nieuwe eerste hypotheeknemer – net als de BNP reeds had 

gedaan - toestemming zou geven voor een tweede hypothecaire inschrijving. Het leek ons dan ook 

niet relevant om deze oversluiting aan Geldvoorelkaar.nl te melden tijdens de beoordeling van onze 

leenaanvraag. Ook hebben wij de toegezegde zekerheid van 2e hypotheek niet genoemd aan de 

nieuwe verstrekker (NIBC) van de 1e hypothecaire lening.  

 

Onze hypotheek is na totstandkoming van de leningen bij Geldvoorelkaar.nl succesvol overgesloten 

aan NIBC. De notaris werd echter bij het voorbereiden van het transport te kennen gegeven dat NIBC 

geen toestemming geeft voor het vestigen van opvolgende hypotheekrechten door derden. De 

notaris kon derhalve het 2e hypotheekrecht niet vestigen en daarmee heeft ook het transport van het 

appartement niet plaats kunnen vinden met het geld van Geldvoorelkaar.nl. Doordat de levering 

moest plaatsvinden, heb ik een andere partij bereid gevonden een tussenfinanciering te verstrekken, 

zodat het appartement toch afgenomen kon worden.  

 

Na overleg met onze intermediair Teamcaptains en Geldvoorelkaar.nl is besloten dat de twee 

lopende projecten niet aan de voorwaarden voldoen en daarom teruggetrokken moeten worden. Na 

een nieuwe beoordeling van Geldvoorelkaar.nl is toestemming gegeven voor herpublicatie van de 

projecten met daarin de volgende wijzigingen: 

 

- Onze maandlasten zijn door oversluiting van de 1e hypothecaire lening € 370,- euro per 

maand lager, en wij lossen maandelijks meer af of deze lening. 

- Het inkomen van Bas is per ingang van 2018 met circa 6% gestegen 

- De zekerheid van een tweede hypotheek op ons woonhuis komt te vervallen 

- De zekerheid van een eerste hypotheek op het nieuwe aangekochte beleggingspand is nog 

wel van toepassing (marktwaarde € 390.000,- t.o.v. leenbedrag van € 295.000,- via 

Geldvoorelkaar.nl). 

- Ter vervanging van de weggevallen zekerheid hebben wij familie bereid gevonden een 

borgstelling van materiële waarde af te geven van € 60.000,-.  

- Het totaal aan financiering blijft in de nieuwe situatie vrijwel gelijk aan de oorspronkelijke 

70% LTV. 

 

Wij hopen dat u ons wederom helpt de projecten tot een succes te maken! 

 

Met vriendelijke groet, 

Bas Verheul en Margreet de Keijzer 


