
 

 

 

De hypotheek adviezen van Hans Heijnen                                  

 

Lomm, voorjaar 2017 

 

Geachte dames en heren, 

Het kopen van een woning of het oversluiten van de hypotheek van de bestaande woning is hot 

op dit moment. 

Dit komt voor een heel groot gedeelte door de hele lage rentestand. 

Als je ziet hoe laag bv. de dertig jaar vaste rente is, dan is die lager dan de variabele rente zoals die  

10 jaar geleden gold. 

In mijn dienstverleningsdocument staat aangegeven dat ik een vast bedrag van €2.395,-- voor het 

advies en de bemiddeling vraag. 

Ik heb er nog een bedrag aan toegevoegd en dat is een bedrag van €395,-- als ik de hypotheek gelden  

niet bij een bank haal waar ik rechtstreeks zaken mee doe maar via een serviceprovider. 

Een serviceprovider is een organisatie die samenwerkt met tussenpersonen en die bijna alle banken 

en verzekeraars in de boeken heeft en de tussenpersoon, tegen betaling, de mogelijkheid biedt om 

daar de hypotheekgelden te gaan halen voor de klant die dat wenst.  

De banken en verzekeraars waar ik rechtstreeks mee samenwerk zijn: 

-BLG Wonen 

-Florius 

-Nationale Nederlanden 

-Obvion 

Syntrus Achmea 

-Woonfonds 

Echter er is nieuws onder de zon:  



Er zijn mensen die me wel eens vragen werk jij ook op basis van execution only? 

Dit betekent dat ik alleen de hypotheek aanvraag, dus het rente voorstel verzorg en dat deze klanten 

verder alles zelf regelen: 

-Het aanleveren van de door de bank gevraagde stukken wordt door de klant zelf geregeld 

-De afspraak met de notaris wordt door de klant gemaakt 

-De begeleiding richting de aankoop van de woning wordt door de klant geregeld 

-De gezondheidsverklaring voor de risico overlijdens verzekering wordt door de klant zelf geregeld. 

-de taxatie wordt door de klant zelf geregeld 

-dus al met al de doe het zelver in hypotheken 

 

Hiervoor geldt vanaf vandaag een gereduceerd tarief te weten: 

€1.000,-- bij een rentevoorstel/offerte rechtstreeks van een bank waar ik mee samenwerk of 

€1.395,-- als ik het rentevoorstel/de offerte via een service provider aanbied. 

Ik hoop dat ik u hier nog beter mee van dienst kan zijn.  

Met vriendelijke groet,  

Hans Heijnen  

LOMM 

077-4732623 of 06-22977629 

hansheijnenhypotheken@hetnet.nl 

www.hansheijnenhypotheken.nl 
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