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INHOUD

Veel mensen die met vakantie of voor zaken naar Frankrijk gaan, raken erg gecharmeerd
van de Franse manier van leven. Dat is niet zo vreemd. Zij zien de schoonheid en de 
diversiteit van Frankrijk en haar lokale tradities. Natuurlijk raken zij onder de indruk van
de wereldwijde reputatie van Frankrijk op het gebied van eten, mode en cultuur. Het Franse
‘joie de vivre’ spreekt hen dusdanig aan dat zij overwegen om in Frankrijk te gaan wonen
of er een tweede huis te kopen.

Gelukkig liggen de prijzen van de huizen in Frankrijk in vergelijking met veel andere landen
nog vrij laag. Uw eigen huis hebben in Frankrijk is dus een goede investering. Door de 
aankoop van een huis kunt u uw beleggingsportefeuille diversifiëren of uw pensioen 
veiligstellen.

BNP Paribas International Buyers is een toonaangevende specialist in leningen voor 
Europese kopers van woningen in Frankrijk. BNP Paribas International Buyers is onderdeel
van BNP Paribas Personal Finance, een volle dochtermaatschappij van BNP Paribas, één
van de grootste financiële groepen ter wereld. We hebben meer dan 25 jaar ervaring in
het leveren van hypotheken aan niet-residentiële investeerders in Frankrijk.

Of u nu overweegt een tweede huis te kopen, er permanent wilt gaan wonen of rendement
wilt halen uit een investering, met inbegrip van herfinanciering van leningen en nafinan-
ciering; BNP Paribas International Buyers kan u de beste financiële oplossing bieden.

Onze meertalige en multiculturele adviseurs kunnen u uitleggen hoe u een woning kunt kopen
in Frankrijk en hoe u zo eenvoudig mogelijk een hypotheek kunt verkrijgen. Zij zullen u zeker
geruststellen door u te laten zien dat dit proces in grote mate lijkt op het aankoopproces in
uw eigen land. Wij begeleiden u gedurende uw hele aankooptraject, van de zoektocht naar de
beste hypotheekoplossing tot aan de betaling van uw laatste maandbedrag. Elke dag weer 
bieden we u diensten in het Nederlands, het Engels, het Italiaans en het Frans.

We zijn trots op onze solide internationale reputatie. En we geloven dat we de beste partner
zijn om u te helpen als ‘‘God in Frankrijk’’ te leven. Kom en profiteer dus ook van alle 
voordelen van de Franse levensstijl!

Kom ook leven 
als “God in Frankrijk!”



ZOALS HET KLOKJE THUIS TIKT... 

Frankrijk is door iedereen geliefd voor zijn schoonheid en diversiteit. Denk aan de mooie
plaatsjes in Bretagne, de zonnige kust aan de Middellandse Zee, de wijnstreken van Bordeaux,
Bourgogne, Champagne en de Loire Vallei, het mooie platteland in Normandië, Dordogne en
de Elzas, of de adembenemende Alpen. U hoeft eigenlijk niet ver te gaan in Frankrijk alvorens
uw droomplek te vinden.

Bij International Buyers helpen wij u uw huis te kopen of te investeren in Frankrijk. Of u nu
een permanente woning kiest, een vakantiewoning of een geweldige investeringsmogelijkheid
ziet, onze meertalige en multiculturele hypotheek adviseurs staan u bij en zullen al uw vragen
betreffende onze producten en diensten beantwoorden. 

BNP Paribas International Buyers helpt u te leven als God in Frankrijk.

NEEM CONTACT OP MET BNP PARIBAS INTERNATIONAL BUYERS
Kom uw wensen bespreken met een persoonlijke hypotheekadviseur. 
Samen zullen wij een financieel plan opstellen en krijgt u een gedetailleerde simulatie

op basis van de door u verstrekte informatie. Bezoekt u ook onze website: 
www.international-buyers.bnpparibas.com

EEN WONING VINDEN
Wees er zeker van dat u de juiste keuze heeft gemaakt. Roep als het nodig is de hulp
in van professionals (zoals architecten, elektriciens en loodgieters) voor advies. 
En denk eraan dat u 7 dagen bedenktijd heeft waarin u zich nog kunt terugtrekken

als u wilt.

HET TEKENEN VAN HET VOORLOPIG KOOPCONTRACT
Zodra u het voorlopig koopcontract heeft getekend, kan niemand anders het pand
dat u heeft uitgekozen, nog kopen. Controleer of in het contract de voorwaarden voor
het verkrijgen van een hypotheek zijn opgenomen. Zo raakt u uw aanbetaling niet

kwijt in het geval u geen hypotheek kunt krijgen.

STEL EEN NOTARIS AAN
Met deze belangrijke stap helpen we u graag door u de gegevens van meertalige 
notarissen in Frankrijk te verstrekken.

HET INVULLEN VAN DE HYPOTHEEKAANVRAAG 

Lever deze in bij uw persoonlijke hypotheekadviseur van BNP Paribas International
Buyers. Zodra uw hypotheekaanvraag goedgekeurd is, zenden wij u een hypotheek-

aanbod. Uw notaris ontvangt hier ook een kopie van. Wacht minstens 10 dagen, maar niet
meer dan 30 dagen met uw acceptatie van dit hypotheekaanbod. Alles wat u dan nog hoeft te
doen is het acceptatieformulier tekenen en dit terugsturen naar BNP Paribas International
Buyers.
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Vindt uw weg naar 
uw eigen huis 
in schitterend Frankrijk

7 eenvoudige stappen voor het kopen van
een woning in Frankrijk
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NEEM DE TIJD OM OVERAL AAN TE DENKEN
Denk aan opstal- en inboedelverzekering, geld overmaken, uw nieuwe woning 
beveiligen… BNP Paribas International Buyers heeft verschillende partners die u 

daarbij kunnen helpen. 
Voor meer informatie kijk op www.international-buyers.bnpparibas.com

DE AANKOOP
Nadat u het voorlopig koopcontract getekend heeft kan het nog één tot drie maanden
duren tot de overdracht. Voordat de koopakte opgemaakt wordt zal de notaris er zich

van verzekeren dat alle legale aspecten gedekt zijn, controleren dat u inderdaad een 
hypotheek verkregen heeft en gedekt bent met een overlijdingsrisicoverzekering, en verifiëren
dat u een opstal- en inboedelverzekering afgesloten heeft. Vervolgens moet u uw eigen inbreng
betalen en de notaris zal de hypotheekfondsen opvragen bij BNP Paribas International Buyers.
Zodra de koopakte bij de notaris getekend is zijn er nog bepaalde legale kosten te voldoen en
dan bent u de trotse eigenaar van uw woning in Frankrijk. De notaris is bij wet verplicht de akte
te houden maar zal u een officiële kopie geven. U begint dan vervolgens met het aflossen van
uw hypotheek. 

WAT IS MIJN BUDGET?

Dit hangt af van een aantal factoren:
hoeveel u kunt lenen
de gewenste looptijd van de lening
uw bestaande hypotheken, leningen en andere financiële lasten

HOEVEEL KAN IK LENEN? 

Wij raden u aan wat geld apart te houden op uw bankrekening voor het betalen van uw 
woonlasten, zoals onderhoud, lokale belastingen, electriciteits- en gasrekeningen en de 
inrichting van uw huis. 

Uw totale financiële lasten (bijvoorbeeld bestaande leningen, inclusief uw nieuwe hypotheek
van BNP Paribas International Buyers) mogen maximaal ongeveer eenderde van uw vaste bruto
inkomen zijn (voorwaarden afhankelijk van uw specifieke situatie). 

HOE GAAT DE AFHANDELING IN ZIJN WERK? 

Voordat hij de koopakte (“acte authentique de vente”) voorbereidt, zal de notaris zich ervan
verzekeren dat alle legale zaken zijn afgehandeld. Hij zal verifiëren dat u een hypotheek 
toegekend heeft gekregen en dat u wordt gedekt door een overlijdensrisicoverzekering. Hij zal
u ook om een woning- en inboedelverzekering vragen. 

De notaris zal u dan vragen uw persoonlijke inbreng te storten, waarna hij de hypotheekgelden
direct van BNP Paribas International Buyers zal ontvangen. De afhandeling van de koop neemt
ongeveer 1 tot 3 maanden in beslag en daarna zijn bepaalde legale en andere kosten van 
toepassing. 

Zodra de koopakte is getekend bent u de trotse eigenaar van uw Franse huis. 
De notaris is bij wet verplicht de koopakte te houden maar zal u een officiële kopie verstrekken. 

U zult nu beginnen met het betalen van uw maandelijkse lasten. 

KUNNEN EEN AANTAL MENSEN SAMEN EEN HUIS KOPEN?

In Frankrijk kan men individueel of collectief een huis kopen. Echter, indien u collectief een huis
aanschaft, wordt er van alle kopers verwacht dat zij een hypotheekaanvraag indienen. 

Voor aankopen door 2 mensen of meer kan het voordelig zijn dit te doen via een “Société Civile
Immobilière” of “SCI”. Een notaris of fiscalist kan u helpen bij de opzet van de SCI en u advies
geven met betrekking tot de voordelen en implicaties. 
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Hoe kan ik mijn project financieren?
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WAT IS HET VOORLOPIG KOOPCONTRACT?

Wanneer u een huis in Frankrijk koopt, zijn er meestal 2 contracten van toepassing. Een keur aan
documenten en autorisaties zijn vereist voordat de koper en verkoper een officiële overeenkomst
kunnen tekenen. 

Voordat de koopakte opgesteld kan worden door de notaris moet er een voorlopig koopcontract
worden getekend, of te wel “compromis de vente” of “vente sous conditions suspensives”. Dit
voorlopig koopcontract kan worden opgesteld en getekend voor de notaris of makelaar. Het is
een belangrijke stap en uw notaris zal u informatie kunnen geven betreffende de inhoud en
voorwaarden. 

Indien u een hypotheek aanvraagt om de aankoop te financieren, is het aan te raden 
opschortende voorwaarden (“conditions suspensives”) in het voorlopig koopcontract op te laten
nemen, zodat indien u geen hypotheek toegekend krijgt u toch uw aanbetaling terug kunt krijgen
indien aan de voorwaarden is voldaan. 

De vorm van het voorlopig koopcontract zal afhangen van de aankoop die u doet.  Betreft het
een bestaande woning of een nog te bouwen huis.

DE AANKOOP VAN BESTAAND ONROEREND GOED: DE “COMPROMIS
DE VENTE” OF “VENTE SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES” 
(KOOPOVEREENKOMST)

Dit is de meest voorkomende vorm van het voorlopig koopcontract in geval van aanschaf van
bestaand onroerend goed. Nadat een akkoord is bereikt op het huis en de prijs verbinden koper
en verkoper zich door het tekenen van de compromis de vente. 

Bij het tekenen betaalt de koper een bedrag, normaal gesproken 10% van de koopprijs, aan de
notaris of makelaar. Deze aanbetaling zal van de koopprijs worden afgetrokken of kan gebruikt
worden als boetebetaling in geval van het niet nakomen van het voorlopig koopcontract. NIEUWBOUW KOPEN: “VENTE EN FUTUR ETAT D’ACHEVEMENT (OF

“VEFA”)

Dit is de meest voorkomende contractvorm van nog te bouwen onroerend goed. De gelden 
worden beetje bij beetje vrijgegeven met het vorderen van de bouw. 

De partijen moeten een reserveringscontract tekenen (“contrat de réservation”) waarin onder
andere de prijs van de woning na afronding van de bouw staat, technische specificaties en 
betaalwijze en –data. 

De aanbetaling werkt als volgt: 
Indien de koper besluit af te zien van de koop, verliest hij zijn aanbetaling
Als bepalingen uit het contract niet zijn nagekomen buiten de schuld van de koper om, zal 
de koper zijn aanbetaling terugkrijgen
Indien de verkoper afziet van de verkoop kan het zijn dat hij een boete moet betalen aan de

koper

Het voorlopig koopcontract moet de betalingswijze aangeven.

De overeenkomst moet verder ook beschrijvingen van het onroerend goed, planologie, en 
erfdienstbaarheid bevatten. 

Om de koop af te ronden dienen koper en verkoper de officiële koopakte (opgesteld door de 
notaris) te tekenen bij de notaris, binnen de in het voorlopig koopcontract opgenomen 
tijdslimiet. Op de dag van ondertekening is normaal gesproken de aanwezigheid van koper en
verkoper vereist. 
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Hoe gaat het in zijn werk als ik een 
bestaand huis wil kopen? 

Hoe gaat het in zijn werk als ik nieuwbouw 
wil kopen? 



De koper doet normaal gesproken een aanbetaling tot 5% van de prijs, welk bedrag wordt 
afgetrokken van de totale koopprijs. De partijen zullen vervolgens het koopcontract tekenen bij
de notaris. Het koopcontract bindt de partijen tot de in het reserveringscontract opgenomen 
voorwaarden. U als koper wordt in dit stadium eigenaar van het huis, ongeacht het bouwstadium
waarin de woning zich bevindt. 

EEN BOUWCONTRACT: “CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON
INDIVIDUELLE”

In Frankrijk is het mogelijk een stuk land te kopen en hier een huis op te laten bouwen. Indien u
dit wenst te doen raden wij u aan contact op te nemen met de lokale autoriteiten voor het 
verkrijgen van een bouwvergunning. 
Voor de aankoop van het land zal een voorlopig koopcontract getekend worden. Vervolgens zal
een apart contract worden getekend met het bouwbedrijf, welke gekwalificeerd moet zijn en 
geregistreerd in Frankrijk. 
Zodra deze twee documenten zijn getekend kunt u uw hypotheekaanvraag indienen. 

WAAROM MOET ER EEN NOTARIS AANGESTELD WORDEN?

In Frankrijk wordt de koop en verkoop van onroerend goed (overdracht) geregeld door een notaris. 

Een notaris zorgt ervoor dat alle aktes authentiek zijn en niet aangevochten kunnen worden. 
De notaris stelt de authentieke aktes op en soms ook het voorlopig koopcontract. 

Notarissen moeten objectief en onpartijdig zijn. Dezelfde notaris handelt vaak voor koper en 
verkoper, echter beide partijen mogen ook een andere notaris aanstellen. Indien er verschillende
notarissen aangesteld zijn worden de notariskosten, die volgens de Franse wet aan een maximum
verbonden zijn, gelijk verdeeld. 

De kosten worden betaald door de koper. 

BNP Paribas International Buyers heeft contacten opgezet met meertalige notarissen en juristen.
U kunt de contactgegevens opvragen bij uw persoonlijke hypotheekadviseur. 

NOTARISKOSTEN (“FRAIS DE NOTAIRE”) 

De notariskosten, vastgesteld in de Franse wet, bestaan uit twee delen. 
Ten eerste zijn er de kosten met betrekking tot de overdracht (“acte de vente”), en ten tweede
zijn er de kosten verbonden aan het registreren van de hypotheek (“frais d’acte/frais 
d’hypothèque). 
De overdrachtskosten zullen variëren van 6% tot 8% van de koopprijs en de kosten voor 
registratie van de hypotheek zullen variëren van 1% tot 3% van het hypotheekbedrag. 
Daarnaast is er in specifieke gevallen soms ook BTW verschuldigd, maar dan zullen de 
overdrachtskosten lager zijn. 
U kunt het beste uw notaris raadplegen voor het precieze bedrag en de betaalwijze. 
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Hoe helpt de notaris mij bij het aanschaffen
van een woning?
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In de meeste gevallen wordt een waardebepaling uitgevoerd. Houdt u er echter wel rekening
mee dat deze waardebepaling kan verschillen van de waardebepalingen uitgevoerd in andere
landen. 
Degene die de waardebepaling uitvoert is een taxateur, en niet een gekwalificeerde expert; 
structurele gebreken zullen dus misschien niet worden geïdentificeerd. 

EN WONING- EN INBOEDELVERZEKERING? 

Het wordt ten sterkste aangeraden uw huis en inboedel te verzekeren en hiervoor de juiste 
dekking te kiezen. BNP Paribas International Buyers biedt geen woning- en inboedelverzekering
maar wel kunnen wij u de contactgegevens van meertalige adviseurs binnen Franse verzekerings-
maatschappijen geven. 
Uw eerste woning- en inboedelverzekeringspremie is verschuldigd zodra u uw koopakte heeft
getekend.  

Wat is het doel van de 
waardebepaling?

De transactiekosten worden door de makelaar of notaris in rekening gebracht voor de 
onderhandeling van de koop/verkoop. Meestal zijn deze tussen de 5% en 10% van de koopprijs.
Soms worden ze bij de koopprijs inbegrepen en betaald door de verkoper. 
Wanneer de overdracht direct tussen koper en verkoper is onderhandeld zijn er geen transactie-
kosten van toepassing. 

Waarvoor dienen de transactiekosten?

HEB IK EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING NODIG? 

BNP Paribas International Buyers vraagt haar klanten het volledige hypotheekbedrag te dekken
met een overlijdensrisicoverzekering en heeft hiervoor een uitgebreid pakket opgesteld met haar
verzekeraar. Uw persoonlijke hypotheekadviseur kan u hier meer over vertellen en via hem/haar
kunt u ook de benodigde formulieren opvragen. Uw adviseur zal vervolgens de documenten naar
de verzekeraar doorsturen zodat uw polis opgesteld kan worden. Indien medische onderzoeken
nodig zijn in verband met uw verzekeringsaanvraag, zal BNP Paribas International Buyers u daar
uiteraard ook de benodigde documentatie voor verstrekken waar u dan vervolgens mee naar uw
dokter kunt gaan. De verzekeraar zal deze kosten dekken. 
U heeft ook de mogelijkheid een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten met een maatschappij
van uw keuze zolang deze dezelfde dekking biedt als de via BNP Paribas International Buyers
aangeboden polis. 

Verzekeringen



HYPOTHEEKOPLOSSINGEN

BNP Paribas International Buyers biedt een uitgebreide lijn van hypotheekproducten en helpt
haar klanten hiermee een plekje aan de Franse tafel te bemachtigen. Onze innovatieve 
producten en diensten zijn speciaal ontwikkeld om uw persoonlijke wensen te kunnen waarmaken. 
Of u nu bestaand onroerend goed of nieuwbouw koopt, een huurinvestering wilt doen, of uw 
lening wil herfinancieren; BNP Paribas International Buyers biedt u de beste oplossingen voor
elke investeringsmogelijkheid. 

BNP Paribas International Buyers helpt u te leven als God in Frankrijk.

Kies uw lening ‘à la carte’ en
krijg het beste plaatsje aan
de Franse tafel

HYPOTHEEKOPLOSSINGEN               13

BNP Paribas International Buyers biedt annuïteiten-en aflossingsvrije hypotheken met 
variabele rente, die gebruikt kunnen worden voor allerlei projecten - van aankoop, renovatie,
nieuwbouw tot herfinanciering - en ongeacht het gebruik van de woning (eerste of tweede
huis of verhuur). Ook bieden we annuïteitenhypotheken met volledig vaste rente, variabele
rente en met een renteplafond.

ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN 

Een annuïteitenhypotheek is een klassieke leningsvorm waarbij de maandelijkse aflossingen 
gebruikt worden om het kapitaal terug te betalen, rente te betalen en een verzekering te 
bekostigen.

AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEKEN

Aflossingsvrije hypotheken zijn bijzonder aantrekkelijk voor mensen die een groot eigen vermogen
hebben en voor mensen die er zeker van zijn dat ze het kapitaal kunnen terugbetalen wanneer
dit nodig is. Gedurende de looptijd van de lening hoeft u alleen maar de rente te betalen en
indien van toepassing de verzekeringspremie. Het kapitaal wordt in één keer aan het einde van
de lening terugbetaald. 

Bij BNP Paribas International Buyers kunt u de rente van uw hypotheek altijd omzetten in 
een vaste rente voor de resterende looptijd of uw aflossingsvrije lening omzetten in een 
annuïteiten hypotheek met een vaste rente voor de resterende looptijd.

Welke types hypotheken kan
BNP Paribas International Buyers mij bieden?

12            HYPOTHEEKOPLOSSINGEN
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BNP Paribas International Buyers biedt de meest uitgebreide lijn van hypotheekoplossingen
(zoals vaste rente, variabele rentes, hypotheken met renteplafond, annuïteitenhypotheken
en aflossingsvrije hypotheken) aan niet Frans ingezetenen die in Frankrijk wensen te kopen. 

DE AANKOOP VAN BESTAAND ONROEREND GOED

Als u een liefhebber bent van de authentieke charme van zongebakken tegels, van klassiek Franse
architectuur of van wat recentere bouw, dan zal uw huizenjacht vast georiënteerd zijn op 
bestaand onroerend goed, met of zonder benodigde restauratiewerken. 
BNP Paribas International Buyers zou in principe restauratiewerken kunnen financieren. Wij
zullen de fondsen dan aan de bouwbedrijven uitkeren op vertoon van de facturen. Met dit soort
hypotheken is het eventueel mogelijk de betalingen uit te stellen voor 24 maanden. 

Wat u ook besluit; BNP Paribas International Buyers helpt u bij het vinden van de beste oplossing
voor uw project. 

Hoe zit het wanneer ik een 
hoofd- of vakantiewoning wil aanschaffen?

DE OPLOSSINGEN VAN BNP PARIBAS INTERNATIONAL BUYERS 
IN VOGELVLUCHT*

TYPE HYPOTHEEK 

    

       
 

  

TAXATIE

    

Euro-hypotheek – annuïteiten en aflossingsvrij.

Wordt indien van toepassing geregeld door BNP Paribas International Buyers
zonder extra kosten voor de koper.

       
 

  

BETALINGSMETHODE

    

Maandelykse incasso van een Franse bankrekening.

Eerste hypotheekrecht op het Franse onroerend goed.

Aankoop van een pand voor bewoning (eerste huis, tweede
huis, woning die verhuurd gaat worden, inclusief leaseback-regelingen), nieuwbouw,
herfinanciering en renovatie.

De hypotheek moet aan een levensverzekering worden gekoppeld.
Deze overlijdensrisicoverzekering /schuld saldo verzekering kunt u afsluiten via BNP Paribas
International Buyers.

Vaste land van Frankrijk en Monaco.

Bezoek ook onze website voor meer informatie betreffende minimum en maximum 
leenbedrag, minimale koopprijs en looptijd:

www.international-buyers.bnpparibas.com

*Voor onze hypotheken gelden speciale voorwaarden die zonder voorafgaande bekendmaking te allen tijde gewijzigd kunnen
worden. Neem contact op met uw persoonlijke hypotheekadviseur voor meer informatie over onze hypotheken.

       
 

  

LEVENSVERZEKERING

    

       
 

  

GARANTIE

    

       
 

  

DOEL VAN DE LENING 

       
 

  

    

TOEPASSINGSGEBIED
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DE AANKOOP VAN NIEUW ONROEREND GOED
Als u geïnteresseerd bent in nieuw onroerend goed, dan is nieuwbouw (“VEFA – vente en état futur
d’achèvement”) een goede optie. Vandaag de dag zijn er op de Franse markt veel “kant-en-klare” 
projecten beschikbaar.  De partijen zullen dan een reservatiecontract tekenen waarin onder andere de
prijs van de woning wanneer klaar beschreven staat. Indien u besluit nieuwbouw te kopen, dan bestaat
er eventueel de mogelijkheid tot uitstel van betaling. BNP Paribas International Buyers biedt u hiermee
de zekerheid van zo laag mogelijke maandelijkse betalingen tijdens de eerste 24 maanden terwijl de
bouw nog aan de gang is. Dit betekent dat u kunt beginnen met aflossen wanneer u ook daadwerkelijk
gebruik kunt gaan maken van uw aankoop. Deze uitstelling van betaling kan op 2 manieren: of de 
kapitaalsaflossingen worden opgeschoven, of de kapitaals- en renteaflossingen. Welke optie u ook
kiest, u zult tijdens deze periode wel de maandelijkse verzekeringspremie betalen indien van boepassing.
Uw hypotheekadviseur kan u hier meer over vertellen. 

Als u geld wilt verdienen met uw investering in Frankrijk, is een woning kopen om deze te 
verhuren een goede bron van inkomen en misschien zelfs een manier om winst te maken.

LEASEBACK
Frankrijk verwelkomt elk jaar weer meer toeristen dan geen enkel ander land ter wereld en veel
Fransen huren zelf ook woningen tijdens de vakanties.
Om iedereen een slaapplek te kunnen bieden en om de Franse toeristische industrie te stimuleren,
geeft de Franse overheid subsidies aan mensen die investeren in hoogwaardige huuraccommo-
daties (die “Résidences de Tourisme” worden genoemd). Deze zijn verkrijgbaar in een groot aantal
regio’s van Frankrijk, waaronder Parijs, Normandië, Bretagne, de Alpen en de Côte d’Azur.
Als u in hoogwaardige toeristische huuraccommodaties wilt investeren in resorts die
“Résidences de Tourisme” worden genoemd, zijn de voordelen zeer aantrekkelijk. Uw woning
wordt niet alleen voor u beheerd, waardoor u verzekerd bent van een contractueel vastgelegd
inkomen, maar u kunt ook nog eens profiteren van een volledige BTW-teruggave op uw inves-
tering. Bovendien kunt u elk jaar een aantal weken van uw woning genieten!
Als dit type investering iets voor u is, dan kan BNP Paribas International Buyers de meest ge-
schikte financiële oplossing vinden voor uw project. We hebben een specifiek goedkeuringsproces
voor ontwikkelingsplannen die u de zekerheid van kwaliteit en meer veiligheid biedt.

INVESTEREN IN EEN WONING DIE U VERHUURT
U kunt natuurlijk ook een op zichzelf staande woning kopen om deze te verhuren. Of dit nu een
bestaande of nieuwbouwwoning is, een flat of een huis, u hebt de keuze om de woning gemeu-
bileerd of ongemeubileerd te verhuren, afhankelijk van de vraag of u de woning voor korte tijd
(vakantieaccommodatie) of lange tijd (met een huurder en een maandelijkse huur) wilt verhuren.
BNP Paribas International Buyers bespreekt graag alle financiële mogelijkheden met u en helpt
u graag bij uw keuze van een hypotheek.

Hoe zit het wanneer ik in een woning of 
toeristische accommodatie investeer 
die ik wil verhuren? 

BNP Paribas International Buyers biedt u drie financieringsoplossingen waarmee u nog meer uit
uw lening kunt halen: herfinanciering en nafinanciering.

Hoe kan ik mijn budget optimaal benutten?

NAFINANCIERING

Als u uw Franse woning met eigen geld hebt gekocht in de afgelopen 6 maanden, dan kan BNP
Paribas International Buyers u een nafinancieringshypotheek bieden voor deze aankoop door
het gewenste bedrag via uw Franse notaris te laten uitbetalen. 

Onze enige voorwaarde is dat we uw hypotheekaanvraag ontvangen binnen 6 maanden na de
datum waarop u de “acte authentique de vente” (koopcontract) hebt getekend bij de notaris.

HERFINANCIERING

Uw hypotheek omzetten of oversluiten is een praktische oplossing voor mensen die een concurrerende
of een meer geschikte hypotheek zoeken. 
Als u al een woning in Frankrijk hebt, dan kan BNP Paribas International Buyers bestaande
Franse, of een Britse, Iers, Nederlandse of Italiaanse hypotheek indien deze is afgesloten voor de aan-
koop van de Franse woning hypotheken herfinancieren* (hypotheek oversluiten). 

* Hier zijn speciale voorwaarden aan verbonden, raadpleeg uw hypotheekadviseur bij BNP Paribas International Buyers
voor meer informatie.



ONZE EXCLUSIEVE VOORDELEN

Bij BNP Paribas International Buyers, om uw lening nog persoonlijker en flexibeler te maken, en nog
meer zekerheid toe te voegen, hebben wij een tal van extra verdiensten ontwikkeld; onze exclusieve
voordelen. 
Deze vaak unieke voordelen helpen onze klanten hun plekje in de Franse cultuur in te nemen en u
haalt hiermee het beste uit uw lening. Denk aan het aanpassen van het bedrag van uw maandelijkse
aflossing en looptijd, overstappen naar een vaste rente, of uw hypotheek meenemen naar een ander
Frans huis als u besluit uw bestaande woning te verkopen. 

Geniet van een breed palet 
verdiensten en ontdek uw plekje
in de Franse cultuur
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AANPASSING VAN HET MAANDELIJKSE AFLOSSINGSBEDRAG EN DE
LOOPTIJD: FLEXIBILITEIT WANNEER U HET NODIG HEBT
Omdat we begrijpen dat het leven vaak vol verrassingen zit, bieden we u de mogelijkheid om het bedrag van
uw maandelijkse aflossing aan te passen aan uw inkomen. Vanaf 12 maanden na het ondertekenen van uw 
lening en daarna elk jaar kunt u het bedrag van uw maandelijkse aflossing verhogen met maximaal 30% van
het voorgaande bedrag (na goedkeuring van BNP Paribas International Buyers). U kunt het bedrag van uw maan-
delijkse aflossing ook verlagen op voorwaarde dat het nieuwe maandbedrag niet lager uitvalt dan het bedrag
dat overeengekomen is bij het afsluiten van de hypotheek en op voorwaarde dat de looptijd van de lening niet
langer wordt dan de bij het afsluiten van de lening overeengekomen periode.
U kunt dus zowel het bedrag van uw maandelijkse aflossing als de looptermijn van uw hypotheek aanpassen
aan uw behoeften.

5 HYPOTHEEK VAKANTIES: WILT U EVEN EEN PAUZE?
Met onze hypotheekvakanties kunt u een maandelijkse aflossing opschorten om onverwachte uitgaven te kun-
nen bekostigen. Met BNP Paribas International Buyers kunt u gedurende de looptijd van uw hypotheek 5 maal
een hypotheekvakantie nemen. Vanaf het tweede jaar van uw lening kunt u één maandelijkse termijn per keer
opschorten. Tussen 2 hypotheekvakanties dient een periode van 12 maanden te zitten. We vragen u alleen om
ons een maand van tevoren laten weten dat u een hypotheekvakantie neemt en dat u de verzekeringspremie betaalt.

OVERSTAPPEN NAAR VASTE RENTE WANNEER U MAAR WILT: AAN U
DE KEUZE
Met deze optie kunt u wanneer u maar wilt overstappen van een hypotheek met een variabele rente naar een klassieke
hypotheek met vaste rente voor de resterende looptijd van de lening. Neem contact op met uw hypotheekadviseur voor
meer informatie

MEERTALIGE INFORMATIEPAKKETTEN: WIJ SPREKEN UW TAAL
Om alles nog makkelijker te maken, zijn onze informatiepakketten verkrijgbaar in het Frans, het Engels,
het Nederlands en het Italiaans. We denken overal aan!
Neem contact op met uw BNP Paribas International Buyers-adviseur voor meer informatie over onze
Services Plus en om te zien hoe wij u hypotheekproducten en services bieden die afgestemd zijn op
uw behoeften!

Voordelen
aangepast aan uw wensen en uw levensstijl

U zult een Franse bankrekening moeten openen om uw maandelijkse aflossingen te betalen, maar ook de 
elektriciteitsrekening bijvoorbeeld. Wij bieden onze klanten de mogelijkheid op afstand een bankrekening te openen
via BNP Paribas Retailbank. Vraag uw hypotheekadviseur om meer informatie. 

Open een bankrekening in Frankrijk:  
wij maken het u makkelijker
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OVER FRANS 
BELASTING- EN ERFRECHT

Wij raden u aan advies te zoeken bij een specialist met betrekking tot Frans belastingrecht. 
Wij kunnen u echter wel op de volgende punten wijzen:

Huiseigenaren in Frankrijk moeten eigendomsbelasting betalen in een aantal gevallen. 
De meest prominente hiervan zijn Franse inkomstenbelasting en regionale belastingen. 

Sommige eigenaren zijn ook Franse vermogensbelasting verschuldigd. 

Belastings implicaties
Voor huiseigenaren in Frankrijk 

INKOMSTENBELASTING
Inkomen uit onroerend goed

Wanneer u onroerend goed bezit in Frankrijk bent u belasting verschuldigd over het inkomen
hieruit. 

In de meeste gevallen bestaat dit inkomen uit de huur die u ontvangt indien u de woning 
verhuurt. 

De Franse belastingwet heeft een aantal aftrekposten opgesteld. Deze maken het mogelijk voor
eigenaren het belastbare jaarinkomen uit de woning te verkleinen. Bijvoorbeeld:

uitgaven aan reparatie en onderhoud

onroerendgoedbelasting

jaarlijkse betaling van rente op leningen welke zijn aangegaan voor de financiering van de 
aankoop van het onroerend goed en/of de aftrekbare uitgaven. 

Er bestaan belastingovereenkomsten tussen Frankrijk en andere landen om te voorkomen dat
men twee keer belasting betaalt. De meeste van deze bilaterale overeenkomsten geven aan dat
men over Frans eigendom alleen in Frankrijk belasting betaalt. 

Fiscaal ingezetene van Frankrijk 
U wordt als fiscaal ingezetene van Frankrijk beschouwd als u aan één van de volgende criteria
voldoet:

u woont meer dan 183 dagen per jaar in Frankrijk

uw huishouden is in Frankrijk 

het grootste deel van uw inkomen wordt verdiend in Frankrijk en/of uw meeste eigendommen 
zijn in Frankrijk 

Als u een fiscaal ingezetene bent zal uw hoofdwoning in Frankrijk uw fiscaal huishouden zijn en
u zult in Frankrijk belasting betalen over uw wereldwijde inkomen en opbrengsten. Belasting-
overeenkomsten zullen ook hier voorkomen dat u twee keer belasting betaalt. 

Belasting op de gemaakte winst bij verkoop
Indien u uw woning verkoopt zal gemaakte winst als inkomen worden beschouwd en hier zal
dan ook (in de meeste gevallen) een belasting van 16% over verschuldigd zijn. Hier zijn wel 
uitzonderingen op, en dan voornamelijk wanneer het om de fiscale hoofdwoning gaat. 
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VERMOGENSBELASTING

Of u nu fiscaal ingezetene van Frankrijk bent of niet, het zou kunnen dat u als eigenaar van Frans
onroerend goed vermogensbelasting verschuldigd bent. 

Als u fiscaal ingezetene van Frankrijk bent zal uw vermogensbelasting berekend worden op basis
van de netto belastbare waarde van uw wereldwijd vermogen. Voor niet-Frans ingezetenen met
Frans onroerend goed zullen alleen de Franse bezittingen in beschouwing worden genomen voor
deze berekeningen (er zijn uitzonderingen mogelijk voor bepaald vermogen). 

De netto belastbare waarde van het vermogen is de totaalwaarde van uw vermogen op 1 januari,
waarvan de totaalwaarde van uw schulden en lasten op die datum wordt afgetrokken. 
Bijvoorbeeld:

uitstaande belasting

uitstaande leningen, met name hypotheken. Hiervan wordt het uitstaand kapitaal in 
beschouwing genomen samen met het bedrag van de verschuldigde en nog niet betaalde rente

onbetaalde facturen van uitgevoerde werken op uw onroerend goed

Voor verdure informative: www.impots.gouv.fr (mot clé: impôt sur la fortune immobilière)

Wij raden u aan contact op te nemen met een onafhankelijk fiscalist, de belasting-
dienst of een notaris voor precieze informatie met betrekking tot belastingen 
verbonden aan uw Frans onroerend goed zowel in Frankrijk als in eigen land. 

Frans erfrecht kan een invloed hebben op het gebruik van het huis in geval van overlijden van
een echtgenoot/partner. Tenzij van tevoren anders is bepaald is de overlevende echtgenoot/
partner niet automatisch de enige erfgenaam en zal geen voorrang hebben op eventuele 
kinderen. Om dit tegen te gaan kan een SCI opgezet worden, door een notaris bijvoorbeeld. Ook
kan men de huwelijkse staat aanpassen en dit alleen toepassen in Frankrijk op Frans vermogen,
of een testament op laten stellen. 

wij raden u aan contact op te nemen met een notaris of gespecialiseer de  advocaat voor 
gedetailleerde informatie omtrend huwelyks-en erfrecht. 

ErfrechtREGIONALE BELASTINGEN

Alle huiseigenaren in Frankrijk moeten een regionale onroerendgoedbelasting betalen, de “taxe
foncière”. Deze belasting wordt gebaseerd op de geschatte waarde met betrekking tot de locatie,
type bouw, de oppervlakte en comfort criteria. 

Als de woning in Frankrijk uw hoofd- of vakantiewoning is, dan betaalt u ook een woonbelasting,
of de “taxe d’habitation”. De woonbelasting wordt gebaseerd op de huurwaarde van het 
onroerend goed, vastgesteld door het kadaster en de gemeente. 
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BNP Paribas International Buyers heeft een woordenlijst samengesteld met nuttige Franse
termen die uw aankoop in Frankrijk een stuk makkelijker maken.

AGENT IMMOBILIER: Makelaar

ACOMPTE: Aanbetaling

ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE: Koopakte

APPORT PERSONNEL: Eigen inbreng

ASSURANCE DÉCÈS: Overlijdensrisicoverzekering / Schuld – saldo verzekering

PÉRIODE D’ANTICIPATION: Eerste periode waarin u alleen rente betaalt over gedeblokkeerde
bedragen

PÉRIODE D’AMORTISSEMENT: Aflossingsperiode

COMPROMIS/PROMESSE DE VENTE: Voorlopig koopcontract

CONDITION SUSPENSIVE: Opschortende voorwaarde

EXPERTISE: Taxatie

FRAIS DE DOSSIER: Administratiekosten

FRAIS DE NOTAIRE: Notariskosten

HYPOTHÈQUE: Hypotheek

MULTIRISQUES HABITATION (MRH): Woning- en opstalverzekering

NOTAIRE: Notaris

SCI: Société Civile Immobilière: maatschap om onroerend goed te kopen

VENTE EN L’ÉTAT FUTURE D’ACHÈVEMENT (VEFA): Projectbouw

Praktische informatie
De hypotheekspecialist
voor uw huis in 
het buitenland



Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op courante praktijken ten tijde van de
publicatie en deze brochure dient alleen gezien te worden als algemene handleiding.
Wij raden u aan advies te vragen over uw specifieke situatie aan uw notaris.

INDIEN U NIET VOLDOET AAN DE PERIODIEKE BETALINGEN VAN UW HYPOTHEEK OF ENIGE 
ANDERE SCHULD DIE OP UW HUIS RUST, KAN UW HUIS IN BESLAG WORDEN OPGENOMEN.

De hypotheek moet aan een levensverzekering worden gekoppeld.

Als u een hypothecaire lening afsluit, wordt uw huis bezwaard met een hypotheek.

Alle leningen zijn afhankelijk van de staat en in de meeste gevallen een taxatie van de
woning en zijn niet beschikbaar voor personen die jonger zijn dan 18 jaar.

Op verzoek kunnen wij u een schriftelijke hypotheekindicatie sturen.

BNP Paribas International Buyers is een business line van BNP Paribas Personal Finance. 
BNP Paribas Personal Finance - Kredietinstelling - Société Anonyme naar Frans recht met een

aandelenkapitaal van 529 548 810 euro - ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer
542097902 - hoofdkantoor: 1 bd Haussmann, 75009 PARIJS

Verzekeringstussenpersoon (ORIAS-nr: 07023128)

10
06
40
17
N 
- J
ul
i 2
01
8 
ed
iti
on
. P
ho
to
 c
re
di
ts
 : 
Ge
tty
 Im

ag
es
, C
or
bi
s.

Ga voor meer informatie naar:

www.bnpparibas-international-buyers.comwww.international-buyers.bnpparibas.com


