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Hypotheken 2017

Beste relatie,
Het afsluiten van een hypotheek is in de meeste situaties de grootste financiële beslissing
van uw leven. Uiteraard wilt u dan uw zaken goed geregeld hebben. Hiervoor kunt u
natuurlijk bij ons terecht!
Advies tijdens de looptijd van de hypotheek
Bij het afsluiten van de hypotheek geven wij u een passend advies over de betaalbaarheid
van de hypotheek die gebaseerd is op uw persoonlijke situatie. Als de hypotheek eenmaal
loopt, kan het zijn dat gedurende de looptijd van uw hypotheek uw situatie wijzigt.
Mogelijk wilt u de rente aanpassen of de hypotheekvorm omzetten of u wilt uw woning
verbouwen en hiervoor een tweede hypotheek afsluiten. Ook dan zijn wij u graag van
dienst!
Beheerwerkzaamheden
In april vorig jaar hebben wij u al geïnformeerd over veranderingen inzake kosten voor
beheerwerkzaamheden van uw hypotheek. Vanaf 1 januari 2017 brengen wij voor
onderhoudswerkzaamheden aan uw hypotheek een tarief in rekening dat in
overeenstemming is met de werkzaamheden die wij uitvoeren. In tegenstelling tot veel
1

hypotheekadviseurs bent u bij ons niet verplicht om bij het afsluiten van een hypotheek
een abonnement af te nemen waarvoor u maandelijks een vast bedrag moet betalen. Bij
ons gaat een klant pas betalen op het moment dat wij ook daadwerkelijk werkzaamheden
voor u uitvoeren.
Wij bekijken ieder dossier zorgvuldig en brengen u altijd op voorhand op de hoogte van
de kosten die wij in rekening brengen, zodat u hierop akkoord kunt geven. Wilt u meer
informatie over de tarieven voor de verschillende werkzaamheden klik dan hier.
Samenwerking
Westenburg werkt voor enkele beheerwerkzaamheden samen met een externe partij.
Deze partij heet Advitas. Zij hebben een vergunning volgens de Wet Financiële
Dienstverlening. Het kan zijn dat u door hen wordt benaderd om uw hypotheek door te
spreken. Zij komen dan bij u thuis om de hypotheek door te nemen. Advitas hanteert
haar eigen tarieven. Heeft u vragen over Advitas? Neemt u dan gerust contact met ons
op.
ACTIE 2017
Heeft u een familielid, vriend of kennis die op het punt staat een huis te kopen? Graag
komen wij via u in contact met deze persoon voor een deskundig advies. Als de
hypotheek uiteindelijk via ons kantoor wordt afgesloten, ontvangt u een dinerbon ter
waarde van € 100,-!
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen, neemt u dan contact op met
ons via email hypotheken@westenburg.nl of via telefoonnummer 076 - 529 02 90.
Met vriendelijke groet,

Westenburg Financieel Advies
Afdeling Hypotheken

VERDER PRATEN?
Wilt u meer weten over wat wij u kunnen bieden?
Graag praten we met u over de mogelijkheden
NEEM CONTACT OP >

Claudius
Prinsenlaan 111,
4817 HC Breda

De
gek oppelde
afbeelding
k an niet
worden
weergegev en
. Het bestand
is mogelijk
v erplaatst,
heeft een
andere n aam
gek regen of
is v erwijderd.
Controleer of
de k oppeling
v erwijst na

Dorpstraat 13, 4661
2

HL Halsteren

T +31 (0)76 - 529
02 90
W westenburg.nl

Wilt u geen email meer van ons ontvangen, dan kunt u zich via onderstaande link afmelden.
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