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Ook voor hypotheekadvies kunt u bij Westenburg terecht!

Nieuwsbrief
9 mei 2016
Geachte heer,
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u klant bent van Westenburg.
Wij willen u graag op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen.
In deze nieuwsbrief staat het onderwerp Hypotheken centraal.
Met vriendelijke groet,
Westenburg Assurantiën B.V.

Verhuisplannen of hoge
maandlasten?
Heeft u verhuisplannen, te hoge
maandlasten of wilt u gewoon de
hypotheek eens doornemen? Laat het ons
weten. De hypotheekadviseurs van
Westenburg zijn er voor iedereen met een
woningwens of hypotheekvragen. Onze
adviseurs zijn onafhankelijk, kijken
kritisch naar het aanbod en handelen in
uw belang. Samen met u bepalen zij
welke hypotheek het beste bij u past, nu
en in de toekomst. Dus ook voor uw
hypotheek kunt u terecht bij uw
vertrouwde adviseur, Westenburg
Financieel Advies. Lees verder....

Koopt u een woning en kiest u bij de hypotheek voor advies en bemiddeling van
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Westenburg, dan ontvangt u 15% extra korting op uw Westenburg totale
schadeverzekeringspakket.
Maak vandaag nog een afspraak voor een gratis oriënterend gesprek via
hypotheken@westenburg.nl of 076 - 529 02 90.
Wij zorgen voor de koffie!

Rentemiddeling en de stand van zaken
Op dit moment wordt er in de media enorm veel gesproken over de lage stand van
de hypotheekrente en de mogelijkheden die de banken bieden om uw rente aan te
passen. Rentemiddeling is één van die mogelijkheden. Ook hierover wordt veel
gesproken. Echter is er nog maar een zeer selecte groep geldverstrekkers die deze
mogelijkheid aanbiedt aan hun klanten.
Het grootste deel van de geldverstrekkers is momenteel aan het onderzoeken of
ze rentemiddeling in de toekomst gaan aanbieden aan haar klanten. Een aantal
hebben inmiddels aangegeven dat ze dat ook daadwerkelijk gaan doen en naar
verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar de systemen daarvoor op orde
hebben. Uiteraard houden ook wij deze ontwikkeling scherp in de gaten.

Advieskosten bij bestaande hypotheken
Heeft u in het verleden een hypotheek via Westenburg afgesloten? Dan gaat er
vanaf 1 september 2016 voor uw wat veranderen. Sinds 1 januari 2013 is voor de
hypotheekbranche het provisieverbod ingegaan. Dit houdt in dat de
geldverstrekkers geen afsluitprovisie meer in rekening mogen brengen bij de
klant. Maar dat ze ook geen provisie meer uitbetalen aan de adviseurs. De opzet
voor dit verbod is het transparanter maken van de kosten. Wij, uw adviseur,
dienen dan ook rechtstreeks afspraken te maken met de klant betreffende het
tarief voor advies- en bemiddelingskosten. Op die manier is voor iedereen duidelijk
hoe de kostenstructuur er uit ziet. Lees verder....

VERDER PRATEN?
Wilt u meer weten over wat wij u kunnen bieden?
Graag praten we met u over de mogelijkheden
NEEM CONTACT OP >
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Claudius Prinsenlaan 111, 4817 HC Breda
Dorpstraat 13, 4661 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.

Uitschrijven
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