
Dit krijg je
Elk jaar hebben we contact met elkaar om 
bij te praten. Desgewenst geven we een 
advies van 1 uur. Zo niet dan houd je dat 
uur van ons tegoed. 
   
Eerste jaar gratis
En vanaf het tweede jaar 12,50 per maand.
   
Geen onverwachte hoge kosten
Het Advies Service Abonnement gebruik je 
alleen als je het nodig hebt. Niet nodig? 
Dan spaar je de inleg op.  Het moment dat 
je ons wel nodig hebt, betaal je dus niet 
een totaal bedrag in een keer.

Beoordelen en antwoorden 
Het abonnement kun je gebruiken voor elk 
denkbaar �nancieel advies, denk aan:
• Aanpassen van de hypotheekrente bij
 gestegen woningwaarde?
• Is je overlijdensrisicoverzekering nog wel
 de voordeligste?
• Verlengen van jouw hypotheek
• Zijn jouw financiële doelen nog steeds
 haalbaar zijn?
• Omzetten van je aflossingsvorm
• Verhogen van je hypotheek voor schenk-
 ing aan jouw kinderen
• Hulp bij belastingaangifte enz

Voor een klein maandelijks bedrag verzekeren wij je van permanent financieel advies. Op elk 
gebied: je onderneming, woning, werk, relatie, ziekte, pensioen en je nalatenschap. Als er in 
jouw leven iets verandert dat grote gevolgen kan hebben voor je financiële situatie staan 
we doorlopend voor je klaar. Met een afgewogen advies over kansen en risico's en over 
stappen die je dan zeker dient te nemen (of juist te laten). Zo blijf jij het juiste financiële pad 
bewandelen.

HYPOTHEEKADVIES
FINANCIËLE 
PLANNING

Geeft financiële rust!
Ons Advies Service Abonnement
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Ondernemen
Welke risico's loop ik? En waar liggen meer kansen?
Hoe �nancieer ik mijn plannen?

Relatie
Welke gevolgen heeft het starten van mijn bedrijf?
Kan ik in mijn huis blijven wonen na een scheiding?
Wat zet ik in mijn samenlevingscontract of testament?

Ziekte
Heb ik voldoende inkomen als ik ziek wordt?
Kan ik in mijn huis bijven wonen?
Wat is voor mij de beste arbeidsongeschiktheidverzekering?

Pensioen
Heb ik straks wel voldoende pensioen opgebouwd?
Tot welke leeftijd moet ik doorwerken?
Welke belastingvoordelen zijn er voor mij?

Overlijden
Kunnen mijn dierbaren blijven wonen in het huis?
Wat zet ik in mijn samenlevingscontract of testament?
Hoeveel geld kan ik geven aan mijn kinderen?

Wonen en Hypotheek
Welke hypotheek is voor mij de beste?
Zal ik a�ossen of overstappen?
Hoe sta ik ervoor nadat mijn hypotheek afgelost is?

Sinds 2 jaar heb je het abonnement en wil je a�ossings-
vrije hypotheek omzetten naar een andere a�osvorm. 
Het abonnement geeft je dan 250 euro korting (2 uur) 
op het geldende tarief.
 
Je hebt abonnement 4 jaar en de rentevaste periode 
van je hypotheek bereikt de einddatum. Natuurlijk wil 
je dan kiezen voor de beste optie en weten of je 
huidige aanbieder je wel een goede aanbieding doet. 
Onze beoordeling kost 2 uur, en je houdt 2 uur tegoed.
 

In de praktijk
Het Advies Service 
Abonnement  is een 
doorlopende service 
waarbij je de inleg 
opspaart tot het 
moment dat je ons 
nodig hebt!


