
Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

ln dil document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiéle dienstverleners

hebben ook zo'n doc-rJment. Zo kunl u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelÍken

U heeft een hypotheekvraag

Wih u een lening vooÍ uw woning? BÍvooröeeld omdat u è€n woning witt kopen en daarvoor een lening nodig heen, of omdat u nadenkt over een

nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is aÍgelopen. Oan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel

onze dienstveíening kost. ln deze situatÈs heefr u een hypotheek vraag en moet u over e€n aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

. De hoogte van hel bedrag dat u wilt lenen.

. Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bij iedeÍe bank en vezekeraaÍ heuetfde

. Ook moet u de lening terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. Ook daar moet u goed over nadenken.

. Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening.

ln dit document kunt u lezen ofwÍ u bii het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer

tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wii voor u doen?
Wij zijn een Íinanciële dienstverlener en hieronder staat wal wÍ voor u kunnen doen. Wat ínanciéle dienstverlene6 vooÍ u kunnen doen kan

verdeeld worden in vijf verschillende soorten acliviteiten. Niet iedere financièle dienstveílener doet ze alle viÍ. Wii doen de donkergekleurde

activileiten. De lichtgekleuÍde doen we niet.

De hypotheek
Wij kuíàen u adviseren over hypotheken van andere aanbieders. wÍ kunnen eÍvoor zorgen dat u het contracl kÍijg1

Oor.a"oo"t
Hoe is uw
peÍsoonliike
3ltuatie?

lO o",,""
welke Íinanciöle
oplosEing past bil
u en uw situatie?

Oro"*"r, O contract
Welke aanbieder HeeÍt u gekozen?
heeÍt de tinancièle Dan kunnen wii
oplos3ing die bii u ervoor zorgen dat
past? u de contÍacten

kriigt.

O or,a"rr.oua
U hoeft het
contÍact. Daarna
houden wii in de
grten oí het go€d
g.at.

Verzekeringen b'rj de hypotheek
wil tunnen u iviseó over íézekeringen van andere aanbieders. wij kunnen ervoor zoÍgen dat u het contract krijgt

(D orra"..o"t
Hoe is uw
persoonliike
situatie?

O oo,,"'
welke Íinancièle
oplorsing palt bl,
u on uw situatie?

(E) zo"ten lO contract
Welke aanbieder HeeÍt u gekoten?
heeft de financiële Dan kunnen wii
oplorsing dië bii u ervoor zorgen dat
past? u de conlractèn

kriigt.

G) ona".r,ora
U heeft het
contract. Daalna
houden wij in de
gaten ot het goed
gaat'

Gericht op afsluiten CombinatieAdvies

Cemiddelde kosten

€ 1150
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€ 2300€ 1150

^.natacht 
Financiàle

Plannara
Statenlaan 128

2582GW 'S.GRAVENHAGE

0703223372
nlo@aandachthypotheken .l

Let op! ln dit docunent belchriiven we wat we noÍmaat ge3pÍoken doen en wal de gemiddelde píii3 is van deue

diensten. Deze inÍormatie ir dus niet lpecmek aígestemd op uw peÍsoonlilke satuatie. aak daarom ahiid go€de

atspÍaken rnet uw tinanciéle dien3tverlener.
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Toelichtin : Wat kunnen w voor u doen?

O ona.''o.x
l{oè ia uw

per3oonllrkè

3ltuíle?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant'

analyseren we dit klantbeeld. U kn gl een financièle oplossing die aansluit bí uw situatie en wensen'
Oo*,""
Welko lnanclèle

oplo3.lng past bal u

en uw rltuatie?

De hypotheek
Nadai we hebben bekeken wglke financièle oplossing het beste aansluit bÍ uw situatie en wensen, gaan we op zoek

naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelirken we een groot aantal hypotheken met

elkaat We bekÍksn welke hypotheken passen bii u en uw sittlatie'

Verzekeringen bij de hYPotheek

Nadat vre hebben bekeken welke financiéle oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek

naareenpassendpÍoducl.omeengeschiktaanbodtevinden,veÍgelijkenweeenbeperktaantalvezekeÍingenmet

elkaar We bekijken welke verzekeringen passen bii u en uw situatie Wí werken bi.i vooÍkeur mel een aantal

VeÍgeluking van groot
aantal pÍoducten

VeÍgelijking van bepérkt
aantal pÍoducten

Wí adviseren alleen hypotheken van andere aanbiedeÍs'

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders'

I

I

C) -"*"n
Walko .anbledeí

hèeít de financiö1.

oDlo..ltg die bll u

Past?

Dit bièdt deze

diaí3tvaÍlenaí
t-------1
rl
Oit bl.dt .lcte

dienstvaÍlèíer nlal

HYPOTHEEKVRAAG 2 van 4

We beginnen met uw peÍsoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonliike situatie goed kennen, kunnen we u een

goed financieel advies geven. Samen mel u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vÍagen:

. Wat \,veet u al over nrogelíke financiéle oplossingen? En heefr u hier ervaring mee?

. Wat wilt u en wat kunt u betalen?

. Hoeveelzekaóeid wih u? En hoèveel risico kunt u en wih u nèmen?

aanbieders samen.
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Toelichtin : Wat kunnen wi

Contract

HoGtt u gakozan?

Dan kunnan wU

aÍvoor zoÍgo[ dat u

da contractan

krlrgt

o

Het contract loopt vaak lang dooÍ. Nadat u het contract heefr getekend, kan uw peÍsoonlijke situatie veranderen.

MogelijkpasthetproduclindetoekomslnietmeerbijuwpersoonlÍkesifuatie,HetiSbelangrijkdatUweetdatu

tijdens de looptijd van hel contÍact recht hebt op inÍormatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product

Lst op!

wat íinanciële dlenstverlener3 yooÍ u kunnen doen nadat u hel conttact heeÍt' kan heel eÍg

veÍschallen, Spr€ek daaÍom goed aÍ wat hii doet en wat hU niet doet' En hoeveel dat ko3t'

wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedtukte activiteiten verÍichten vooÍ het

onderhoud van uw contract.

. Regelntalig contÍoleren oí hot Product nog steed! past bli uw PeÍloonliike (llnancléle)

tituatle en wenten.

. Regelmatig Yergeliiken of er nleuwe oí veÍnieuwde pÍoducten ziin dle mogelijk botet bii uw

(p6Ísoonliike) 3ltuatie Pa3ten.
. Uw belangen beh.Éigen wanncer het tu33en u en de btnk oÍ rerzskoraar lnlsgltt'

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarieÍ of een uurtarieÍ'

OndeÍhoud

U hoctt een

contract. Daarna

horden wï ln de

g.tèn of h.t go.d

g.at

o
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voor u doen?
Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wih kunnen wij eÍvooí zorgen dat u de

contracten krijgt.
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Kosten: Hoevee! betaalt u?
Kosten vooÍ de dienstverlening

Gemiddelde Starter/PaÍticuli

kosten el

€ 900

Doorstromer Ondememer

€ 1150 € 1150

€ 1150 € 1600

Advieskosten

Kosten geÍicht op

aÍsluiten pÍoduct

Combinatie

€ 1150

€ 1150 € 1000

€ 2300 € 1900 € 2300 € 2750

De kosten worden apart in Íekening gebracht via een vast taÍieÍ of een uurtaÍief.

ln voorkomende gevallen kunnen andere tarieven van toepassing zijn. Deze zullen vooÍaÍ met u besproken worden

Aftankelïk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in .ekening gebracht woíden verschillen.

Dit document kunt u gebruiken bÍ het maken van conqete aÍspraken oveÍ de dienstveíening.
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