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Even voorstellen


Marco Weijs



Geboren 1966



Meer dan 20 jaar ervaring



Vakdocent Wft



Vaardigheidstrainer



Erkend hypotheekadviseur
o

Top 5 hypotheekadviseur van het jaar 2005

o

Top 3 hypotheekadviseur van het jaar 2010



Erkend Hypothecair Planner



Beëdigt financieel dienstverlener

Hypothecair Planner


Deskundig op financieel en fiscaal terrein



Objectief en persoonlijk hypotheekadvies



Optimale financiële situatie nu en in de toekomst



Gedragscode die betrouwbaarheid en integriteit waarborgt



Financiële planning rondom de eigen woning

Financiele planning

Hypotheek

Verzekeringen

Belastingen

Sparen

Lenen

Pensioen

Hypotheek


Financiële planning



Geen afsluitprovisie



Wij worden betaald door onze klanten



Meer dan 15 geldverstrekkers, ruim 60 arrangementen



Rente, premie en voorwaardenvergelijker



Integraal financieel advies

Integraal financieel advies

Stap 1: Kennismaken & Inventariseren

Inventariseren
• Wat zijn uw vragen?
• Uw persoonlijke situatie.
• Uw wensen.
• Gewenste woonlasten.
• Uitleg van onze werkwijze.

Kennismaken

• Beantwoorden uw vragen.
• Verantwoorde hypotheekhoogte.
• Indicatie maandlasten.
• Quickscan betalingsrisico's.
• De kosten van het eerste gesprek
nemen wij voor onze rekening.

Stap 2: Analyseren & Adviseren

• Benodigd hypotheekbedrag.
• Inkomen na pensionering.
• Inkomen na overlijden partner.
• Werkloosheid.
• Arbeidsongeschiktheid.
• Einde relatie.

Adviseren
• Uitgangspunt van het advies.
• Oplossingen aanbieden.
• Persoonlijk adviesrapport.
• Onze tijdsinvestering: 13 uur.
• Gaan wij voor u bemiddelen?

Analyseren

Stap 3: Bemiddelen & Nazorg

Nazorg
• Vergelijken rente en aanbieders.
• Wij vragen offerte voor u aan.
• Bespreken en ondertekenen offerte.
• Ontzorgen en begeleiden tot en met
de sleuteloverdracht.

Bemiddelen

• Administratieve afhandeling.
• Belastingzaken regelen.
• Afspraken maken en vastleggen
voor de toekomst.
• Onze tijdsinvestering: 12 uur.

Hoe betaalt u ons?

Provisie

Uurtarief

Vast bedrag

Vroeger ontvingen wij
afsluitprovisie van de
geldverstrekker.

Nu betaalt u ons € 98,per uur voor de verrichte
werkzaamheden.

Of regelen wij uw
complete hypotheekaanvraag vanaf € 2.495,*-

* check onze DVD & beloningsbijlage

Wat mag u van ons verwachten


Uw persoonlijke wensen staan centraal



Helder & betrouwbaar advies



Duidelijkheid over onze beloning



Een overzichtelijk stappenplan



Persoonlijke begeleiding



Deskundige bemiddeling

Wat verwachten wij van u


Aangeven van uw wensen en behoeften.



U geeft volledige en juiste informatie.



Aanleveren van benodigde papieren.



Feedback op de kwaliteit van onze dienstverlening.



Commitment om samen met ons aan de slag te gaan.



U prioriteit uw doelstellingen.



U bestudeert de informatie die u van ons ontvangt.



U stelt vragen als iets onduidelijk is.

Samenvattend
Kwaliteit

Persoonlijk

Samenwerken

Structuur

Totaal advies

