
Uw negatieve
BKR-registratie
verwijderen
Zo helpt Dynamiet Nederland u door
op een positieve en persoonlijke manier 
BKR-registraties te verwijderen.



Staat een BKR-registratie uw 
hypotheek in de weg? Onze juristen 
kunnen u helpen met het verwijderen 
van uw BKR-registratie. Zonder gedoe. 
Met maximaal resultaat.

Bent u benieuwd of wij u kunnen helpen? Vraag dan een 
vrijblijvend adviesgesprek aan. U weet meestal binnen één 
werkdag waar u aan toe bent.

Wilt u direct een specialist spreken? 
Van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 - 17:30 uur zijn 
wij telefonisch te bereiken. Bel voor een gratis intakegesprek 
naar 079 – 820 02 63.

https://www.dynamietnederland.nl/intermediair/


Bij Dynamiet Nederland begrijpen we dat het verwijderen 
van BKR-registraties een persoonlijke zaak is. Geen cliënt of 
zaak is hetzelfde, dus zo behandelen wij die ook niet.

Na het afbetalen van een schuld blijft uw negatieve 
BKR-registratie nog vijf jaar staan. In deze periode hoort de 
BKR-registratie u te beschermen tegen financiële schulden. 
Maar een negatieve BKR-registratie kan haar doel ook 
voorbijschieten. In plaats van ‘beschermen’, wordt uw situatie 
juist verslechterd: u moet bijvoorbeeld noodgedwongen duur 
huren, terwijl u goedkoper af bent door een woning te kopen.

Dynamiet Nederland dwingt kredietverstrekkers om 
negatieve BKR-registraties te verwijderen; ook al is de 
registratie terecht. Dit doen wij op grond van de wet en onze 
eerder behaalde gerechtelijke uitspraken. Zo is de Europese 
privacywetgeving (AVG) van toepassing op iedereen die 
geregistreerd staat bij het BKR. Via deze wetgeving kunnen 
negatieve BKR-registraties vervroegd worden verwijderd, 
waardoor u de termijn van vijf jaar niet meer (volledig) hoeft 
uit te zitten. Hierdoor komt u weer in aanmerking voor een 
hypotheek.



Bij het verwijderen van een 
negatieve BKR-registratie gaan 
we als volgt te werk. 

https://www.youtube.com/watch?v=bmJwcI_ez3g


U vult online het formulier in of neemt
telefonisch contact met ons op

Stap 01

Onze acceptanten beoordelen of uw 
aanvraag wordt goedgekeurd of afgekeurd. 
Wij nemen hierna weer telefonisch contact 
met u op om dit toe te lichten.

Stap 03

Eén van onze adviseurs brengt tijdens een 
telefoongesprek uw situatie in beeld. Daarna 
wordt uw aanvraag doorgezet naar de 
acceptatieafdeling.

Stap 02



Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt 
u een offerte. U stuurt vervolgens de 
benodigde gegevens naar ons toe.

Stap 04

U ontvangt van ons een eindverslag met 
vermelding van het behaalde resultaat. 
Vaak kunt u na gebruikmaking van onze 
dienstverlening weer een lening of 
hypotheek afsluiten.

Stap 06

U krijgt een vaste 'jurist BKR-registratie' 
toegewezen. Wij starten de 
bemiddelingsprocedure en zullen alles in het 
werk stellen om uw probleem op te lossen. 
Gedurende het traject houden wij u op de 
hoogte van alle ontwikkelingen.

Stap 05



Onze specialisten staan bekend 
om hun persoonlijke en positieve 
benadering. Zij gaan altijd voor het 
beste resultaat. Dat doen we samen 
met u, want het gaat tenslotte om 
uw leven.

drs. Vera van der Vliet
Jurist BKR-registraties

mr. Jan Doeke Biesheuvel
Jurist BKR-registraties

Dhirin Alakhramsing
Juridisch adviseur

mr. Sarah van den Berg
Jurist BKR-registraties

mr. Nurettin Kocak
Jurist BKR-registraties

mr. Lisa van Gulik
Procesjurist BKR-registraties

https://www.dynamietnederland.nl/met-wie-we-werken/


Dynamiet Nederland werkt volgens een eigen 
methode. Een aanpak die verder kijkt dan naar 
de BKR-regels alleen.

Wij voerden al ruim 200 rechtszaken over 
BKR-registraties. Daardoor beschikken wij over 
unieke kennis en contacten.

Wij werken vanuit onze 
10 beloften en garanties. De kwaliteit van 
ons werk is hierdoor gewaarborgd.

Wij schetsen een realistisch beeld over de 
haalbaarheid van uw zaak. Uw zaak nemen wij 
alleen aan wanneer wij overtuigd zijn dat we u 
kunnen helpen. Bekijk ons acceptatiebeleid 
voor meer informatie.

https://www.dynamietnederland.nl/garanties-beloften/
https://www.dynamietnederland.nl/ons-acceptatiebeleid/


Hoe lang duurt het om 
een BKR-codering te 
verwijderen?

Dat verschilt van zaak tot zaak. Sommige dossiers 
kunnen wij in enkele dagen tot weken oplossen en 
andere zaken kunnen enkele maanden duren. 
Iedere situatie is uniek en daarom zal het 
tijdsbestek per persoon worden beoordeeld. Vooraf 
zullen wij u een indicatie geven van het tijdsbestek.

Heeft u een koopcontract getekend of kunt u niet 
lang wachten? Dan kunnen wij meestal een 
spoedprocedure voor u opstarten. 

Bent u benieuwd of wij iets voor u kunnen doen? 
Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan. U 
weet meestal binnen één werkdag waar u aan toe 
bent.




