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Toelichting Hypotheek Module 
 
 

Diensten binnen de Hypotheek Module 
Na het afsluiten van de hypotheek gaat de dienstverlening over in de nazorg. 

           

De nazorg voor de hypotheek module bestaat uit de volgende dienstverlening:        
               
 -Op de hoogte houden van wettelijke veranderingen , voor hypotheken en belasting.     
 -Bijhouden of het doelvermogen wordt gehaald.         
 -Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke situatie en wensen.    
 -Uw belangen behartigen tussen u en de geldverstrekker.        
 -Regelmatig vergelijken of er vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw persoonlijke situatie passen.                                                     
 -Bewaken en signaleren van de rentevaste periode voor de hypotheekrente tarieven.     
 -In het beheer houden van de hypotheek voor de geldverstrekker.       
 -Middelen van de hypotheek rente bij de geldverstrekker        
     
Communicatie via ¨ Telefoon ¨ E-mail ¨ Skype ¨ Post 

Een maal per drie jaar een Update gesprek bij u thuis of op kantoor. 

Wat valt niet onder de Hypotheek module: 

Er zijn adviezen die niet onder het Financieel Service Abonnement vallen maar waarvoor een eenmalige vergoeding staat.  
  
Eenmalige Hypotheek advies ¨ Verhoging Hypotheek  ¨ Bijsluiten producten     
    ¨ Aanpassen Aflsosvorm  ¨ Scheiding/uit elkaar gaan    
    ¨ Oversluiten Hypotheek  ¨ ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid   
         

Met welke Geldverstrekkers hebben wij contact: 

Met de meeste geldverstrekkers hebben wij rechtstreeks contact.    
Geldverstrekkers:  ¨ Rabobank   ¨ ABN - Amro      
    ¨ ING Bank   ¨ Florius      
    ¨ Nationale Nederlanden  ¨ Obvion      
    ¨ ASR Hypotheken  ¨ BLG wonen     

 

Met een aantal hebben wij contact via een service provider:  

Dat zijn de geldverstrekkers: ¨ Vista    ¨ Munt       
    ¨ NIBC    ¨ Bijbouw 
    ¨ ASR Hypotheken  ¨ Hypotrust 
    ¨ Aegon    ¨ Woonfonds  
     
  

Wijzing in uw situatie doorgeven aan Schuurman Financieel beheer:  

De veranderingen in uw inkomen of uw gezin kan gevolgen hebben voor de planning van de hypotheek of de financiële producten die er 
aan gekoppeld zijn. Mochten er zich in de looptijd wijzigingen voor doen laat het ons op tijd weten. 
  
 


