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Je	  bent	   van	  plan	  de	  zorg	  voor	   jouw	   hypotheek	  	  en	  financiële	   situatie	   aan	  mij	  uit	  te	  besteden.	  In	  deze	  
dienstenwijzer	  	  maak	  ik	  je	  wegwijs	   in	  mijn	  bedrijf	   HypotheekHartZeeland	  en	  geef	   ik	  je	  antwoord	  	  op	  de	  
volgende	  	  vragen:	  
	  
•	   Wie	  ben	   ik	  
•	   Hoe	  kun	  je	  mij	  bereiken	  
•	   Bij	  welke	  organisaties	   ben	   ik	  aangesloten	  
•	   Welke	  dienstverlening	  bied	   ik	  
•	   Hoe	  werkt	   het	  voor	   jou	  
•	   Wat	   verwacht	  ik	  van	  jou	  
•	   Wat	  betaal	   je	  voor	  mijn	  dienstverlening	  
	  
Je	  weet	   zo	  prima	  wat	   je	  van	  mij	  kunt	   verwachten	  voordat	   je	  gebruik	   maakt	   van	  mijn	  dienstverlening.	  
Als	  deskundig	   en	  gedreven	   adviseur	  wil	   ik	  van	  betekenis	   zijn	  voor	  mensen	   die	  een	  woondroom	  hebben	  
of	  mensen	   die	  hulp	   o f 	   a d v i e s 	   nodig	   hebben	   bij	  de	  bestaande	  hypotheeksituatie.	  
Mijn	  praktijk	   draagt	   de	  naam	  HypotheekHart	  Zeeland;	  hypotheekadvies	  met	  Hart	  en	  Ziel.	  Je	  kunt	  financieel-‐
,	  hypotheek-‐,	  en	  verzekeringsadvies	  krijgen	  dat	  past	  bij	  jouw	  huidige	  situatie	  maar	  dat	  zeker	  gericht	   is	  
op	  jouw	  wensen	  en	  toekomstplannen.	  	  
Reëel	  en	  betrouwbaar	  advies	  met	  hart	  voor	  jouw	  (financiële)	  woonwensen!	  
	  
Heb	   je	  naar	  aanleiding	   van	  dit	  document	  nog	  vragen,	  stel	  ze	  mij	  dan	  gerust!	  Ik	  kijk	  uit	  naar	  een	  prettig	  
en	  persoonlijk	   contact!	  

	  

Met	  vriendelijke	  groet,	  	  	  

Reni	  de	  Deckere-‐Rinn	  	  
	  	  
Erkend	  Hypotheekadviseur	  &	  	  
Persoonlijk	  Financieel	  Adviseur	  	  
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Wie	  ben	  ik?	  
 
Mijn	  naam	  is	  Reni	  de	  Deckere	  –	  Rinn	  en	  mijn	  bedrijf	   draagt	   de	  naam	  HypotheekHart	  Zeeland.	  
HypotheekHart	  Zeeland	  biedt	   jou	  deskundig,	  betrouwbaar	  hypotheekadvies	  en	  bemiddeling	  voor:	  
	  
• De	  aankoop	   van	  een	  eerste	  of	  een	  volgende	  woning	  	  
• Een	  verbouwingshypotheek	  
• Hypotheek-‐	  of	  financieel	  advies	  bij	  echtscheiding	  of	  uit	  elkaar	  gaan	  
• Oversluiten	   of	  veranderen	   van	  jouw	   bestaande	   hypotheek	  
• Een	  hypotheek-‐	  en	  verzekeringscheck-‐up	  
• Al	  je	  verzekeringen,	  zowel	  zakelijk	  als	  particulier	  
	  
Ik	  ben	  een	  volledig	   onafhankelijke	   financieel	   adviespraktijk	   gevestigd	  	  in	  Hulst	  en	  ben	  niet	  gelieerd	   aan	  enige	  
financiële	   instelling.	  Door	  mijn	  onafhankelijke	   positie	   kan	  ik	  jou	  persoonlijk	   en	  betrouwbaar	  adviseren	   en	  
steeds	   de	  producten	  selecteren	   die	  het	  beste	  passen	  bij	  jouw	  wensen	   en	  situatie.	  	  Een	  vertrouwenspersoon,	  
die	  je	  helpt	   maar	  ook	  bereid	   is	  om	  te	  zeggen	   dat	   iets	  niet	  verantwoord	  is	  en	  daar	  ook	  naar	  handelt.	  Ik	  kan	  je	  
dan	  wijzen/informeren	  over	  op	  alternatieven	   die	  wel	   verantwoord	  zijn.	  Jouw	  belang	  staat	  voorop!	  	  
	  

Hoe	  kun	  je	  mij	  bereiken?	  
	  
Je	  kunt	  mij	  op	  veel	  manieren	  bereiken.	  Op	  onderstaand	  telefoonnummer	  ben	  ik	  bereikbaar	  van	  9:00	  uur	  tot	  
21:00	  uur	  op	  werkdagen.	  Uiteraard	  is	  het	  ook	  buiten	  deze	  tijden	  mogelijk	  om	  een	  afspraak	  met	  mij	  te	  maken.	  
Dat	  kan	  bij	  u	  thuis,	  op	  locatie,	  op	  mijn	  kantoor	  en	  zelfs	  via	  skype.	  In	  overleg	  houd	  ik	  graag	  rekening	  met	  je	  
wensen.	  
Je	  kunt	  mij	  ook	  bereiken	  via	  WhatsApp	  of	  Messenger.	  Voor	  een	  skypegesprek	  maak	  ik	  graag	  een	  afspraak	  met	  
je.	  
	  
Naam:	   HypotheekHart	  Zeeland	  
Adres:	  	   Steenstraat	  33	   	  
Postcode	   en	  Plaats:	   4561AR	  Hulst	  	  
Telefoonnummer:	   0031	  (0)6	  -‐	  29	  25	  10	  91	  	  
Emailadres:	   reni@hypotheekhartzeeland.com	  	  
Website:	  	   www.hypotheekhartzeeland.nl	  	  
Skype:	  	   Reni	  Rinn	  |	  HypotheekHart	  Zeeland	  
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Bij	  welke	   organisaties	  ben	  ik	  aangesloten	  ?	  
 
Autoriteit	   Financiële	  Markten	   (AFM)	  
De	  AFM	  bevordert	  en	  houdt	  toezicht	  op	  de	  zorgvuldige	  financiële	   dienstverlening	  aan	  consumenten.	  
HypotheekHart	  Zeeland	  heeft	   een	  vergunning	   ontvangen	   van	  de	  toezichthouder	  Autoriteit	  Financiële	  Markten	  
(AFM)	  onder	   nummer	  12045192.	  	  
	  
Ik	  heb	  een	  vergunning	   gekregen	   om	  te	  adviseren	  en	  bemiddelen	  in:	  
• Hypothecair	  Krediet	  
• Vermogen	   (Levensverzekeringen)	  
• Inkomensverzekeringen	  
• Spaarrekeningen	  
• Betaalrekeningen	  
• Elektronisch	   geld	  
• Schadeverzekeringen	  Particulier	  
• Schadeverzekeringen	  Zakelijk	  	  
• Consumptief	  krediet	  
 

Klachteninstituut	  Financiële	  Dienstverlening	  	  (Kifid)	  
Uiteraard	  doe	  ik	  mijn	  uiterste	  best	  je	  naar	  volle	  tevredenheid	  van	  dienst	  te	  zijn.	  Maar	  ook	  ik	  kan	  een	  fout	  maken.	  
Mocht	  mijn	  dienstverlening	  niet	  aan	  jouw	  verwachtingen	  voldoen,	  maak	  dit	  dan	  direct	  kenbaar	  aan	  mij	  zodat	  we	  
dit	  kunnen	  bespreken	  en	  de	  eventuele	  fout	  snel	  kunnen	  oplossen.	  Mochten	  wij	  er	  samen	  niet	  uitkomen	  dan	  is	  er	  
een	  mogelijkheid	  deze	  klacht	  voor	  te	  leggen	  aan	  het	  Klachteninstituut	  Financiële	  Dienstverlening	  (Kifid).	  Kifid	  
bemiddelt	  en	  beslist	  in	  geschillen	  tussen	  consumenten	  met	  banken,	  verzekeraars,	  intermediairs	  of	  andere	  
financiële	  dienstverleners.	  Een	  klachtenreglement	  vind	  je	  op	  mijn	  website.	  Het	  aansluitnummer	  van	  HypotheekHart	  
Zeeland	  bij	  Kifid	  is	  300.016874.	  
	  

Kamer	  van	  Koophandel	  
In	  het	  handelsregister	  van	  de	  Kamer	  van	  Koophandel	  (Middelburg)	  sta	  ik	  geregistreerd	  onder	  nummer	  68675631.	  

 

Stichting	   Erkenningsregeling	  Hypotheekadviseurs	  
Ik	  ben	  sinds	  2001	  gediplomeerd	  en	  aangesloten	  als	  Erkend	  Financieel	  Adviseur	  bij	  Stichting	  Erkend	  
Hypotheekadviseur	  (SEH)	  en	  volg	  hier	  jaarlijks	  bijscholingscursussen	  om	  mijn	  deskundigheid	  voor	  u	  te	  waarborgen	  
en	  kennis	  up-‐to-‐date	  te	  houden.	  Mijn	  lidnummer	  is	  7746.	  Voor	  meer	  informatie:	  
www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl	  
	  

Beroepsaansprakelijkheid	  	  
Ik	  heb	  een	  beroepsaansprakelijkheidsverzekering	  afgesloten	  	  onder	   nummer	   BA20003229	  bij	  De	  Vereende.	  	  
 
Autoriteit	  Persoonsgegevens	  
Voor	  de	  advisering	  en	  bemiddeling	  van	  financiële	  producten	  zal	  ik	  gegevens	  van	  jou	  als	  klant	  opslaan.	  Deze	  
gegevens	  worden	  conform	  	  de	  Wet	  bescherming	  persoonsgegevens	  zorgvuldig	  behandeld.	  De	  melding	  
verwerking	  persoonsgegevens	  is	  in	  de	  registratie	  bij	  de	  Autoriteit	  Persoonsgegevens	  opgenomen	  onder	  nummer	  
m1640001.	  	  
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Mijn	  Diensten	  
 
“Een	  klant	  aanbieden	  wat	  hij	  vraagt	  is	  offreren.	  Een	  klant	  helpen	  met	  hart	  voor	  jouw	  belangen,	  aandacht	  en	  
advies	  en	  aanbieden	  wat	  hij	  nodig	  heeft	  is	  wat	  ik	  voor	  jou	  kan	  doen	  en	  wat	  jou	  verder	  brengt”.	  
	  

Waar	  staat	  HypotheekHart	  Zeeland	  voor?	  
• Uw	  belang	  staat	  steeds	  voorop	  
• Het	  eerste	  gesprek	  van	  circa	  1	  uur	  is	  voor	  mijn	  rekening	  
• Persoonlijk	  en	  deskundig	  financieel	  advies	  met	  hart	  voor	  jouw	  zaak	  	  
• Volledig	  onafhankelijk	  advies	  en	  bemiddeling	  
• Ik	  vergelijk	  voor	  u	  een	  zeer	  groot	  deel	  van	  de	  markt	  (meerdere	  aanbieders	  en	  meerdere	  producten)	  
• Nazorg	  en	  voorzorg	  via	  Keurig,	  een	  Periodieke	  Hypotheek	  Keuring	  
• Kortom:	  alles	  doe	  ik	  met	  HART	  voor	  uw	  zaak!	  	  
	  
Het	  afsluiten	  van	  een	  hypotheek	  	  is	  misschien	  wel	  de	  belangrijkste	  en	  grootste	  financiële	  beslissing	  in	  je	  leven.	  
Een	  belangrijk	  moment	  	  om	  goed	  naar	  jouw	  huidige	  financiële	  situatie	  en	  naar	  die	  van	  de	  toekomst	  	  te	  kijken.	  
Ook	  wanneer	  je	  samen	  met	  mij	  naar	  je	  financiële	  situatie	  wilt	  kijken	  en	  graag	  inzicht	  en	  overzicht	  wilt	  hebben,	  
help	  ik	  jou	  graag.	  
	  
Samen	  met	  jou	  loop	  ik	  de	  keuzes	  door	  zodat	  jezelf	  een	  goed	  inzicht	  krijgt	  in	  jouw	  financiële	  situatie.	  Alleen	  
wanneer	  je	  financieel	  inzicht	  hebt	  kun	  je	  zelf	  goede	  keuzes	  maken	  die	  passen	  bij	  jouw	  wensen	  en	  situatie.	  
 

Hypotheekadvies	  en	  bemiddeling	  
Wellicht	  	  heb	  je	  advies	  nodig	  omdat:	  
	  
• je	  als	  starter	  voor	  het	  eerst	  een	  huis	  wilt	  gaan	  kopen;	  
• je	  al	  een	  woning	  hebt	  maar	  een	  andere	  woning	  wilt	  gaan	  kopen;	  
• je	  wilt	  gaan	  verbouwen	  en	  wilt	  weten	  wat	  de	  beste	  optie	  hiervoor	  is;	  
• Je	  wilt	  kopen	  of	  verbouwen	  en	  wilt	  weten	  wat	  je	  kunt	  doen	  om	  energiebesparende	  voorzieningen	  te	  

treffen;	  	  
• je	  je	  bestaande	  hypotheek	  	  wilt	  aanpassen	  (bv	  voor	  het	  oplossen	  van	  een	  pensioentekort	  of	  voor	  

lastenverlaging);	  
• je	  hebt	  hypotheekadvies	  nodig	  bij	  echtscheiding	  of	  omdat	  je	  relatie	  eindigt.	  
 
In	  mijn	  werkwijze	  staat	  het	  samen	  met	  jou	  zoeken	  naar	  de	  juiste	  oplossing	  voorop.	  Op	  deze	  manier	  krijg	  en	  
behoud	  je	  zelf	  ook	  inzicht	  in	  jouw	  eigen	  financiële	  situatie;	  onafhankelijk	  en	  begrijpelijk.	  Jouw	  financiële	  
mogelijkheden,	  voorkeuren	  en	  wensen	  staan	  voorop.	  Met	  als	  resultaat	  genieten	  van	  het	  leven	  en	  wonen	  zonder	  
financiële	  zorgen	  gericht	  op	  de	  toekomst.	  
	  
Tijdens	  het	  regelen	  van	  de	  hypotheek	  	  en	  eventuele	  verzekeringen	  zal	  ik	  je	  stap	  voor	  stap	  begeleiden	  en	  helpen.	  
Daarnaast	  zorg	  ik	  ervoor	  dat	  je	  goed	  op	  de	  hoogte	  bent	  van	  de	  stappen	  in	  het	  traject	  en	  wat	  je	  nog	  kunt	  
verwachten.	  
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Inkomensverzekeringen	  
Het	  kan	  iedereen	  overkomen.	  Je	  raakt	  werkeloos	  of	  wordt	  langdurig	  ziek.	  Dit	  kan	  grote	  gevolgen	  	  hebben	  voor	  je	  
inkomen	  en	  voor	  de	  betaalbaarheid	  	  van	  bijvoorbeeld	  je	  hypotheek.	  	  Maar	  ook	  wanneer	  je	  zelf	  als	  ondernemer	  
arbeidsongeschikt	  wordt,	  	  heb	  je	  geen	  of	  minder	  inkomen.	  Ik	  kan	  je	  helpen	  de	  risico's	  inzichtelijk	  te	  krijgen	  en	  je	  
te	  helpen	  met	  het	  vinden	  van	  de	  juiste	  oplossing	  
	  

Selectie	   van	  aanbieders	  
Ik	  werk	  samen	  met	  zorgvuldig	  	  geselecteerde	  financiële	  instellingen	  (ruim	  30	  verschillende	  banken	  en	  	  
verzekeringsmaatschappijen)	  voor	  het	  afsluiten	  van	  hypotheken	  en	  verzekeringen	  en	  baseer	  mijn	  advisering	  en	  
bemiddeling	  op	  mijn	  ervaringen	  met	  deze	  aanbieders	  maar	  ook	  op	  een	  gedegen	  en	  objectieve	  	  analyse	  van	  een	  
hele	  ruime	  keuze	  aan	  producten.	  	  De	  keuze	  van	  verzekeraar	  of	  hypotheekverstrekker	  gaat	  uiteraard	  altijd	  in	  
overleg	  met	  jou.	  
 
Adviesvrij	  
Ik	  ben	  een	  volledig	  zelfstandige	  	  onderneming.	  Geen	  enkele	  aanbieder	  van	  financiële	  producten	  heeft	  een	  
aandeel	  in	  mijn	  onderneming.	  Ik	  heb	  ook	  geen	  enkele	  contractuele	  verplichting	  om	  je	  te	  adviseren	  om	  te	  kiezen	  
voor	  bepaalde	  financiële	  producten	  van	  bepaalde	  verzekeraars,	  banken	  of	  hypotheekverstrekkers.	  Je	  bent	  dus	  
verzekerd	  van	  een	  onafhankelijk	  en	  objectief	  	  advies.	  
 

Hoe	  werkt	   het	  voor	   jou 
 
Ik	  maak	  graag	  kennis	  bij	  jou	  thuis	  of	  op	  je	  kantoor.	  Iedereen	  is	  uniek	  en	  verdient	  het	  om	  op	  een	  unieke	  manier	  
advies	  te	  krijgen	  en	  verder	  geholpen	  	  te	  worden.	  Wie	  ben	  jij	  en	  wat	  vind	  jij	  belangrijk?	  Graag	  hoor	  ik	  van	  jou	  
welke	  hulp	  je	  nodig	  hebt	  en	  hoe	  jouw	  situatie	  eruit	  ziet:	  
	  
• Heb	  je	  een	  woning	  op	  het	  oog	  of	  ben	  je	  nog	  aan	  het	  oriënteren?	  
• Koop	  je	  voor	  het	  eerst	  een	  woning	  of	  heb	  je	  al	  een	  woning	  en	  hypotheek?	  
• Wil	  je	  weten	  of	  je	  kunt	  besparen	  op	  je	  hypotheek?	  
• Je	  wilt	  gaan	  verbouwen	  en	  wilt	  graag	  weten	  welke	  opties	  er	  zijn?	  
• Wil	  je	  weten	  wat	  te	  doen	  met	  je	  beleggingspolis,	  met	  je	  lijfrente,	  je	  verzekeringen	  of	  gewoon	  weten	  hoe	  je	  

ervoor	  staat?	  
	  
Uiteraard	  zal	  ik	  mijzelf	  ook	  voorstellen.	  Wie	  ben	  ik	  en	  wat	  kan	  ik	  voor	  jou	  betekenen?	  Ik	  zal	  in	  ons	  eerste	  gesprek	  
tevens	  uitleggen	  wat	  de	  tarieven	  zijn	  voor	  de	  hulp	  die	  je	  van	  mij	  vraagt.	  	  Voor	  enkele	  situaties	  hanteer	  ik	  vaste	  
tarieven,	  maar	  mijn	  uitgangspunt	  is	  dat	  iedereen	  en	  elk	  verhaal	  uniek	  is.	  Zowel	  persoonlijke	  omstandigheden	  als	  
uw	  financiële	  situatie	  of	  de	  woning	  die	  u	  op	  het	  oog	  heeft	  maken	  elk	  advies	  persoonlijk	  en	  uniek.	  Dat	  betekent	  
dat	  ik	  voor	  het	  ene	  advies	  meer	  werk	  heb	  dan	  voor	  het	  andere.	  Er	  zijn	  verschillende	  specifieke	  situaties	  zoals:	  
	  
• U	  bent	  vast	  in	  dienst	  of	  	  u	  bent	  tijdelijke	  contracten/	  flexwerker.	  
• U	  bent	  startend	  ondernemer	  of	  u	  hebt	  al	  lang	  een	  eigen	  bedrijf.	  
• U	  heeft	  al	  lopende	  financiële	  producten.	  
• U	  heeft	  een	  (nieuwe	  )	  werk	  of	  gezinssituatie	  en	  hoe	  ziet	  deze	  eruit.	  
• U	  krijgt	  pensioen	  of	  een	  situatie	  met	  minder	  inkomen.	  
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Na	  het	  eerste	  gesprek	  schat	  ik	  in	  hoeveel	  tijd	  ik	  nodig	  heb	  voor	  u.	  We	  maken	  afspraken	  op	  basis	  van	  het	  aantal	  
dagdelen	  dat	  nodig	  is	  om	  uw	  opdracht	  uit	  te	  voeren.	  Deze	  afspraken	  leggen	  we	  vast	  in	  een	  opdracht	  tot	  
dienstverlening,	  meestal	  tegen	  een	  vast	  tarief.	  	  Zo	  weten	  we	  wat	  we	  aan	  elkaar	  hebben.	  Hiermee	  	  ontstaat	  er	  
duidelijkheid	  en	  inzicht	  en	  daarmee	  ruimte	  voor	  het	  advies.	  Mijn	  uurtarief	  bedraagt	  €	  119,.	  	  

 
Wat	  krijg	  je	  hiervoor? 
Advies	  
• Inventarisatie/analyse	  van	  jouw	  persoonlijke	  situatie	  
• Inzicht	  in	  wat	  de	  verschillende	  hypotheekvormen	  betekenen	  voor	  jouw	  situatie	  
• Inzicht	  in	  wat	  de	  verschillende	  rentevastperiodes	  betekenen	  voor	  jouw	  situatie	  
• Inzicht	  in	  jouw	  maximale	  hypotheek	  	  op	  basis	  van	  jouw	  wensen	  en	  situatie	  
• Analyserapport	  waarbij	  je	  een	  helder	  beeld	  krijgt	  van	  jouw	  financiële	  risico's	  
• Adviesrapport	  in	  duidelijke	  taal	  
• Onafhankelijk	  advies	  en	  vergelijking	  over	  eventueel	  	  af	  te	  sluiten	  aanvullende	  verzekeringen	  	  en	  financiële	  

producten	  
• Onderzoeken	  mogelijkheid	  NHG,	  starterslening	  
 
Bemiddeling	  
• Aanvragen	  van	  een	  rente-‐aanbod	  bij	  de	  financiële	  instelling	  
• Regelen	  van	  de	  eventueel	  	  aanvullende	  	  verzekeringen	  
• Regelen	  van	  taxatierapport	  
• Regelen	  bankgarantie	  
• Verzorgen	  van	  contact	  met	  de	  betrokken	  hypotheekverstrekker/verzekeraar	  
• Verzorgen	  van	  contact	  met	  de	  betrokken	  notaris	  
• Rente-‐aanbod	  en	  definitieve	  	  offerte	  doornemen	  en	  bespreken	  
• Hulp	  bij	  het	  invullen	  van	  de	  formulieren	  (hypotheek,	  bankgarantie	  en	  eventuele	  verzekeringen)	  
• Aanleveren	  van	  de	  benodigde	  documenten	  aan	  de	  hypotheekverstrekker	  en/of	  verzekeraar	  
• Voorbereiden	  van	  het	  passeren	  van	  de	  hypotheek	  	  bij	  de	  notaris	  
• Controleren	  van	  de	  hypotheekakte	  voor	  wat	  betreft	  de	  gekozen	  hypotheekconstructie	  en	  de	  hoogte	  van	  de	  

financiering	  
• Controleren	  	  	  van	  	  de	  	  door	  	  	  de	  	  notaris	  	  opgemaakte	  	  voorlopige	  	  afrekening	  en	  doorgeven	  	  correcties	  
 
Service	  
• Persoonlijke	  begeleiding	  en	  contact	  gedurende	  het	  gehele	  traject	  
• Stel	  gerust	  al	  jouw	  vragen	  
• Goede	  bereikbaarheid	  	  per	  email/telefoon/whatsapp/skype	  
• Je	  wordt	  goed	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  van	  de	  voortgang	  van	  jouw	  dossier	  
• Maandelijkse	  nieuwsbrief	  	  met	  actuele	  financiële	  en	  fiscale	  informatie	  en	  weetjes	  

	  
Welke	  stappen	  worden	  genomen: 
Stap	  1	  kennismaken	  en	  algemene	   informatie	  
Om	  mij	  te	  kunnen	   verdiepen	   in	  jou	  als	  persoon	   en	  jouw	   situatie,	  gaan	  we	  samen	  jouw	  huidige	   financiële	  
situatie	  en	  ervaring	   bespreken.	   Ik	  neem	   dit	  mee	   in	  mijn	  analyse	  en	  in	  het	  advies	  wat	   ik	  je	  ga	  geven.	  
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• Hoe	  ziet	  jouw	   huidige	   financiële	   situatie	  er	  uit?	  
• Welke	   financiële	   producten	  heb	   je	  in	  het	  verleden	   afgesloten?	  
• Welke	   wensen,	  ideeën,	  doelen	   en	  toekomstplannen	  heb	   je?	  
 
Stap	  2	  inventariseren	   en	  analyseren	  
In	  deze	  stap	  ga	  ik	  jouw	  gegevens	  nauwkeurig	  	  verwerken	  en	  analyseren.	  Je	  ontvangt	  hiervan	  een	  analyserapport	  	  
dat	  ik	  uitgebreid	  toelicht.	  We	  bespreken	  welke	  risico’s	  er	  zijn	  en	  hoe	  je	  hier	  tegenaan	  kijkt.?	  Ben	  je	  bereid	  deze	  
risico’s	  te	  lopen?	  	  En	  wat	  	  zijn	  mogelijkheden	  om	  deze	  risico’s	  te	  beheersen?	  
 
Vragen	  die	  we	  beantwoorden:	  
• Hoe	  ziet	  jouw	  financiële	  situatie	  er	  nu	  uit?	  
• Welke	  kennis	  heb	  je	  zelf	  van	  jouw	  financiële	  situatie?	  
• Welke	  producten	  heb	  je	  in	  het	  verleden	  afgesloten?	  
• Welke	  risico’s	  loop	  	  je	  en	  hoe	  kijk	  je	  hier	  tegenaan?	  Ben	  je	  bereid	  deze	  risico’s	  te	  lopen?	  
• Welke	  hypotheekvorm	  past	  het	  beste	  bij	  jouw	  situatie	  en	  wensen?	  
• Welke	  rentevast	  periode	  past	  het	  beste	  bij	  jouw	  situatie	  en	  wensen?	  
• Wat	  kun	  of	  wil	  je	  maximaal	  betalen	  per	  maand?	  
	  

Stap	  3	  uitwerken	  	  advies	  
Wanneer	  wij	  samen	  een	  goed	  beeld	  hebben	  van	  jouw	  persoonlijke	  situatie	  en	  wensen	  ga	  ik	  het	  advies	  voor	  je	  
uitwerken.	  De	  analyse	  die	  ik	  eerder	  gemaakt	  heb	  vertaal	  ik	  in	  een	  persoonlijk	  advies.	  Dit	  advies	  bespreek	  ik	  met	  
jou.	  Dit	  advies	  is	  tevens	  een	  document	  dat	  je	  er	  later	  nog	  eens	  bij	  kunt	  pakken.	  Zo	  kun	  je	  terug	  lezen	  waarom	  je	  
bepaalde	  keuzes	  hebt	  gemaakt	  en	  hoe	  je	  situatie	  eruit	  zag	  op	  het	  moment	  	  dat	  het	  advies	  gemaakt	  werd.	  
 
Stap	  4	   rente-‐aanbod	  bespreken	   en	  tekenen	  
We	  gaan	  de	  hypotheek	  regelen.	  
	  
Het	  rente-‐aanbod	  is	  een	  document	  waarmee	  je	  de	  rente	  bij	  de	  hypotheekverstrekker	  vast	  legt.	  In	  dit	  aanbod	  
staat	  ook	  vermeld	  welke	  documenten	  de	  hypotheekverstrekker	  van	  jou	  wenst	  te	  ontvangen	  om	  een	  definitieve	  	  
offerte	  	  af	  te	  geven.	  Je	  ontvangt	  eerst	  het	  rente-‐aanbod	  van	  mij	  per	  email	  zodat	  je	  deze	  thuis	  op	  je	  gemak	  alvast	  
goed	  door	  kunt	  lezen.	  In	  een	  vervolgafspraak	  teken	  je	  dit	  rente-‐aanbod.	  Uiteraard	  zullen	  we	  	  eventuele	  vragen	  
in	  het	  gesprek	  doornemen.	  Na	  het	  tekenen	  van	  het	  rente-‐aanbod	  zal	  ik	  zorgen	  dat	  de	  hypotheekverstrekker	  het	  
getekende	  rente-‐aanbod	  en	  alle	  benodigde	  documenten	  ontvangt.	  
	  
Ik	  kan	  je	  ook	  helpen	  bij	  de	  aanvraag	  van	  een	  taxatierapport,	  bankgarantie	  of	  de	  keuze	  voor	  een	  notaris.	  
 
Stap	  5	  aanvullende	  verzekeringen	  en	  definitieve	  	  offerte	  
Wanneer	  je	  een	  overlijdensrisicoverzekering	  of	  woonlastenverzekering	  wilt	  afsluiten	  ontvang	  je	  een	  
gezondheidsverklaring	  die	  je	  moet	  invullen.	  
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Wanneer	  een	  overlijdensrisicoverzekering	  nodig	  is	  om	  de	  hypotheek	  	  te	  kunnen	  krijgen	  zal	  er	  een	  bevestiging	  	  
van	  de	  overlijdensrisicoverzekering	  naar	  de	  hypotheekverstrekker	  verstuurd	  worden.	  Ook	  de	  overige	  benodigde	  
documenten	  (die	  vermeld	  staan	  in	  het	  rente-‐aanbod)	  moeten	  aangeleverd	  	  worden	  aan	  de	  
hypotheekverstrekker	  om	  een	  definitieve	  	  offerte	  te	  krijgen.	  

Wanneer	  de	  hypotheekverstrekker	  alle	  benodigde	  documenten	  positief	  heeft	  beoordeeld	  zal	  er	  een	  offerte	  	  
zonder	  voorbehoud	  worden	  afgegeven.	  	  Deze	  moet	  getekend	  worden	  waarna	  de	  hypotheekverstrekker	  de	  
benodigde	  stukken	  naar	  jouw	  notaris	  verstuurt.	  
 
Stap	  6	  bezoek	   notaris	  en	  beheer	  
Ik	  controleer	  de	  polis	  bladen	  van	  de	  verzekering,	  de	  hypotheekakte	  en	  de	  notarisafrekening.	  Na	  jouw	  bezoek	  
aan	  de	  notaris	  wordt	  jouw	  hypotheek	  	  bij	  de	  hypotheekverstrekker	  en	  bij	  mij	  in	  beheer	  genomen.	  
	  
Mijn	  dienstverlening	  stopt	  niet	  wanneer	  je	  bij	  de	  notaris	  bent	  geweest.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  contact	  te	  blijven	  
houden	  zodat	  het	  oorspronkelijke	  advies	  wat	  ik	  heb	  gegeven,	  ook	  past	  bij	  een	  nieuwe	  situatie.	  Je	  gaat	  wellicht	  	  
trouwen,	  je	  verandert	  van	  baan,	  je	  krijgt	  kinderen	  of	  je	  kinderen	  gaan	  studeren.	  
	  
Maar	  ook	  wet-‐	  en	  regelgeving	  wordt	  regelmatig	  aangepast.	  Situaties	  die	  een	  belangrijk	  moment	  	  zijn	  om	  
opnieuw	  naar	  jouw	  financiële	  situatie	  te	  kijken.	  Voor	  al	  jouw	  toekomstige	  vragen	  kun	  je	  uiteraard	  ook	  bij	  mij	  
terecht!	  
 

Wat	   verwacht	  ik	  van	  jou?	  
 
Ik	  verwacht	  dat	  je	  mij	  de	  juiste	  en	  volledige	  	  informatie	  geeft!	  Voor	  mijn	  advies	  ben	  ik	  afhankelijk	  van	  jouw	  
informatie.	  Alleen	  wanneer	  ik	  een	  totaalbeeld	  van	  jouw	  situatie	  heb	  kan	  ik	  jou	  goed	  adviseren	  en	  jouw	  belangen	  
optimaal	  behartigen.	  
	  
In	  de	  relatie	  die	  ik	  met	  jou	  heb	  vraag	  ik	  jou	  om	  mij,	  afhankelijk	  van	  actuele	  ontwikkelingen,	  regelmatig	  te	  
informeren.	  
	  
• Je	  verstrekt	  de	  juiste	  gegevens.	  Als	  blijkt	  dat	  jij	  onjuiste	  of	  onvolledige	  informatie	  hebt	  verstrekt,	  dan	  kan	  de	  

financiële	  dienstverlener	  eventueel	  contracten	  	  verbreken	  of	  overeenkomsten	  niet	  erkennen.	  
• Je	  geeft	  veranderingen	  in	  jouw	  persoonlijke	  omstandigheden	  aan	  mij	  door.	  Daarbij	  gaat	  het	  om	  wijzigingen	  

in	  jouw	  gezinssituatie	  (geboorte,	  samenwonen,	  huwelijk,	  scheiding,	  overlijden,	  e.d.),	  wijzigingen	  in	  jouw	  
inkomenspositie,	  jouw	  adres,	  jouw	  werkgever	  etc.	  

	  
Verder	  adviseer	  ik	  je	  om	  polissen,	  hypotheekaktes	  en	  andere	  belangrijke	  documenten	  goed	  	  geordend	  te	  
bewaren.	  
 
Toekomst	  
Ik	  vraag	  je	  ook	  in	  de	  toekomst	  wijzigingen	  in	  jouw	  situatie	  aan	  mij	  door	  te	  geven.	  Dit	  kunnen	  bijvoorbeeld	  
nieuwe	  adresgegevens	  zijn,	  maar	  ook	  wijzigingen	  in	  jouw	  persoonlijke	  omstandigheden	  zoals	  trouwen,	  
veranderen	  van	  werkgever,	  starten	  van	  je	  eigen	  bedrijf	  of	  echtscheiding/einde	  samenleving.	  Een	  financieel	  of	  
hypotheekadvies	  is	  een	  momentopname.	  Ik	  vindt	  het	  belangrijk	  om	  regelmatig	  contact	  met	  je	  te	  houden.	  
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Ik	  zal	  je	  na	  de	  totstandkoming	  van	  de	  hypotheek	  	  en	  verzekeringen	  informeren	  	  over	  wezenlijke	  wijzigingen	  in	  
het	  afgesloten	  	  product	  	  of	  in	  de	  voor	  dit	  product	  	  relevante	  wetgeving.	  Dit	  is	  de	  zorgplicht	  	  die	  op	  mij	  rust	  op	  
grond	  van	  de	  Wet	  op	  het	  financieel	  toezicht	  (WFT).	  Voor	  extra	  diensten	  die	  je	  van	  mij	  vraagt	  en	  die	  niet	  onder	  
mijn	  zorgplicht	  rusten	  zal	  ik	  in	  de	  toekomst	  	  mijn	  uurtarief	  in	  rekening	  brengen.	  We	  kunnen	  dan	  ook	  weer	  een	  
vaste	  prijs	  afspreken	  voor	  de	  dienst	  die	  je	  van	  mij	  vraagt.	  
	  

Wat	  betaal	   je	  voor	  mijn	  dienstverlening	  
Uurtarief	  
Soms	  spreken	  wij	  samen	  een	  uurtarief	  af	  in	  plaats	  van	  vaste	  kosten.	  De	  advies	  uren	  reken	  ik	  tegen	  een	  tarief	  van	  
€	  119	  excl.	  BTW	  per	  uur.	  Iedere	  situatie	  is	  uniek	  en	  vereist	  maatwerk.	  Indien	  dit	  gezien	  de	  vraag	  mogelijk	  is	  krijg	  
je	  op	  voorhand	  van	  mij	  een	  indicatie	  van	  het	  aantal	  uren	  voor	  de	  door	  jou	  gevraagde	  opdracht.	  
Jij	  gaat	  pas	  betalen	  voor	  mijn	  dienstverlening	  nadat	  jij	  akkoord	  bent	  met	  mijn	  opdracht	  tot	  dienstverlening.	  
Vervolgens	  krijg	  	  je	  de	  factuur	  aan	  het	  eind	  van	  het	  afgesproken	  traject.	  	  
 
Btw	  
De	  tarieven	  zijn	  excl.	  21%	  btw.	  Over	  de	  advieskosten	  voor	  een	  hypotheek	  betaal	  je	  geen	  btw	  wanneer	  je	  de	  
intentie	  hebt	  om	  het	  advies	  te	  gebruiken	  om	  een	  financieel	  product	  aan	  te	  schaffen.	  Alleen	  wanneer	  er	  niet	  de	  
intentie	  is	  (bijvoorbeeld	  wanneer	  ik	  een	  algemeen	  financieel	  advies	  geef	  of	  wanneer	  ik	  jouw	  financiële	  situatie	  in	  
kaart	  breng)	  moet	  ik	  apart	  btw	  in	  rekening	  brengen.	  Mocht	  de	  belastingdienst	  van	  mening	  zijn	  dat	  je	  toch	  BTW	  
verschuldigd	  bent	  over	  de	  aan	  jou	  geleverde	  diensten,	  dan	  zal	  ik	  deze	  btw	  alsnog	  bij	  je	  in	  rekening	  brengen.	  Een	  
schriftelijke	  ‘overeenkomst	  opdracht	  tot	  dienstverlening’	  geldt	  als	  bewijsmiddel	  voor	  het	  aantonen	  van	  het	  	  doel	  
van	  de	  werkzaamheden.	  
	  

Aftrekbaarheid	  
De	  kosten	  voor	  het	  hypotheekadvies	  en	  de	  bemiddeling	  zijn	  een	  eenmalig	  bedrag	  en	  zijn	  meestal	  aftrekbaar	  van	  
de	  inkomstenbelasting.	  Dat	  betekent	  	  dat	  je	  het	  bedrag	  voor	  een	  deel	  terug	  kan	  krijgen	  van	  de	  belastingdienst.	  
 

Intrekken	   opdracht	  
Indien	  je,	  na	  ondertekening	  van	  de	  Opdracht	  	  tot	  Dienstverlening	  	  voortijdig	  	  besluit	  	  geen	  gebruik	  	  (meer)	  te	  	  
maken	  	  van	  	  de	  	  advies-‐	  en/of	  bemiddelingsactiviteiten	  	  van	  HypotheekHart	  Zeeland	  ben	  je	  een	  honorarium	  	  
verschuldigd.	  Dit	  honorarium	  	  staat	  vermeld	  	  in	  de	  Opdracht	  	  tot	  Dienstverlening.	  Voor	  dit	  bedrag	  	  ontvang	  	  je	  
dan	  een	  factuur.	  Dit	  geldt	  	  ook	  indien	  nog	  geen	  concrete	  offerte	  van	  enige	  financiële	  instelling	  aan	  jou	  is	  
gepresenteerd.	  
	  

Algemene	  voorwaarden	  
Op	  de	  opdrachten	  zijn	  mijn	  Algemene	  	  Voorwaarden	  	  van	  toepassing.	  Deze	  vindt	  je	  bijgevoegd	  bij	  de	  opdracht	  
tot	  dienstverlening.	  Op	  mijn	  website	  kun	  je	  de	  algemene	  voorwaarden	  	  ook	  vinden.	  Op	  verzoek	  wil	  ik	  je	  ze	  
uiteraard	  ook	  mailen.	  


