Hoe vindt u een Erkend Hypothecair Planner bij u in de buurt?
Hypothecair Planners werken bij een bank of andere hypothecair financier,
een assurantietussenpersoon, een makelaarskantoor, een hypotheekketen of
als zelfstandig bemiddelaar. Wilt u weten wat een Hypothecair Planner voor
u kan betekenen? Op onze website www.hypothecairplanner.nl vindt u een
compleet overzicht van al onze leden. U kunt dit overzicht ook per e-mail
aanvragen via info@hypothecairplanner.nl.

De Hypothecair Planner,
omdat u de toekomst graag een stapje voor bent.

Weten of uw hypotheek
nog wel up-to-date is?

• De Hypothecair Planner is deskundig op financieel en fiscaal terrein;
• De Hypothecair Planner heeft inzicht in de samenhang tussen alle aspecten
die van invloed zijn op uw financiële situatie;
• De Hypothecair Planner zorgt voor een objectief maar uiterst persoonlijk
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hypotheekadvies, waarbij uw eigen woning of ander vastgoedbezit het
uitgangspunt vormt;
• De Hypothecair Planner streeft met u naar een optimale financiële situatie
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voor nu en in de toekomst;
• De Hypothecair Planner is altijd up-to-date geïnformeerd dankzij
verplichte scholing;
• De Hypothecair Planner houdt zich aan een gedragscode die betrouwbaarheid en integriteit waarborgt.

www.hypothecairplanner.nl

Hypothecaire Planning: zekerheid voor nu en later.
In een wereld die in hoog tempo verandert neemt tegelijkertijd de behoefte aan
langetermijnplanning toe. Neem nou uw hypotheek. Die moet het liefst jarenlang
meegaan en een gezonde basis vormen voor de toekomst. U wilt dan ook de
zekerheid dat u de hypotheek vindt die het beste bij u past. Bij uw levensstijl,
maar ook bij uw toekomstplannen. Uiteraard met maximale flexibiliteit, zodat
u zich ook in onverwachte situaties geen zorgen hoeft te maken om uw
financiële situatie. Daarom kiest u voor hypothecaire planning.

Met hypothecaire planning optimaliseert u, met uw eigen woning of ander
vastgoedbezit als uitgangspunt, uw huidige financiële situatie en legt u de
basis voor een gezonde financiële toekomst. Met de juiste samenstelling van
financiële en verzekeringsproducten zorgt u voor voldoende leefruimte voor
nu en tegelijkertijd voor de opbouw van reserves voor later. Uw hypothecaire plan
is een flexibel plan, waar u ook in onverwachte situaties zonder meer op kunt
bouwen. En dat u kunt bijstellen wanneer er iets verandert in uw persoonlijke
omstandigheden of in de wereld om u heen. Op ieder gewenst moment.

Uw hypotheek
wordt een financieel plan met een heel persoonlijk karakter.
De Hypothecair Planner inventariseert uw persoonlijke situatie en uw toekomstplannen
en -wensen, en maakt op basis daarvan een prognose van uw financiële situatie op
langere termijn. In deze prognose houdt hij rekening met risico’s zoals verhuizing,
pensioengat, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden.
U sluit dus niet gewoon even een hypotheek af, maar u krijgt een compleet financieel
langetermijnplan op maat.

Uw financiële
zekerheid
in een
veranderende
wereld.
Hypothecaire planning: inkomensplanning en
vermogensopbouw met uw woning als fundament.
De stormachtige ontwikkelingen op de woningmarkt van de afgelopen
jaren hebben aangetoond dat zorgvuldige hypothecaire planning noodzakelijk is
om vermogensopbouw mogelijk te maken. Biedt uw hypotheek eigenlijk
wel voldoende ruimte voor de opbouw van vermogen voor de toekomst?
Welke risico’s loopt u als u gaat verhuizen of onverhoopt uw baan kwijtraakt?
En hoe zit het eigenlijk met uw oudedagsvoorziening? Met hypothecaire planning
brengt u al deze zaken in kaart. Zodat u weet waar u aan toe bent, nu en in
de toekomst.

De Erkend Hypothecair Planner heeft alle kennis in huis.
De Hypothecair Planner is een ervaren hypotheekdeskundige, die zich
onderscheidt van de gemiddelde hypotheekadviseur dankzij een specifieke
HBO-opleiding hypothecaire planning. Op basis van uw eigen woning of ander
vastgoedbezit zoekt hij voor u de juiste balans tussen zekerheden en risico’s. Zodat u
vermogen kunt opbouwen, bijvoorbeeld door een pensioen- of levensverzekering,
sparen en/of beleggen. Met voldoende ingebouwde flexibiliteit om ook bij
tussentijdse veranderingen up-to-date te blijven. Hij zorgt ervoor dat er in uw
hypothecaire plan geen zaken ontbreken of overbodig zijn. Vanzelfsprekend
tegen de beste voorwaarden en de scherpste premie.

De NVHP staat garant
voor de kwaliteit van haar Hypothecair Planners.
De NVHP, de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, is opgericht om
de kwaliteit en de toegevoegde waarde van de adviezen van haar leden te bewaken. De NVHP stelt hoge eisen aan haar leden op het gebied van opleiding en
ervaring. Bovendien is de Hypothecair Planner verplicht zijn deskundigheid
doorlopend op peil te houden door middel van opleidingen en trainingen. De
NVHP staat garant voor objectief en goed onderbouwd hypotheekadvies door
haar leden. Daarnaast moeten de leden zich houden aan een gedragscode die
betrouwbaarheid en integriteit waarborgt.

