Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost.Andere financiële
dienstverleners hebben ook zoʼndocument. Zo kunt uons vergelijken met anderen.
En kunt u ook onzekosten vergelijken.

Ten Sneppenscoet 7
0648621255
info@hypotheekjager.nl

Let op! In dit document beschrijven wewat wenormaal gesprokendoen en wat de gemiddelde prijs isvan dezediensten.
Dezeinformatie isdusniet specifiekafgestemdop uwpersoonlijke situatie. Maak daaromaltijd goede afsprakenmet uw
financiële dienstverlener.

U heeft een hypotheekvraag
Wilt u een lening vooruw woning? Bijvoorbeeld omdatu een woning wilt kopen en daarvooreen lening nodig heeft, of omdat u
nadenkt over een nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen. Dan kunt u in dit document lezenwat
wij voor u kunnen doen. En hoeveel onzedienstverlening kost.In dezesituaties heeft u een hypotheekvraag en moet u over een
aantal dingen nadenken.Bijvoorbeeld over:
• De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen.
• Vooruw lening betaalt u iedere maand.De rente isniet bij iedere bank en verzekeraarhetzelfde.
• Ookmoet u de lening terugbetalen. Dat kanop verschillende manieren. Ookdaar moet u goed over nadenken.
• Somsis het verstandig om een verzekeringte nemen bij uw lening.
In dit document kunt u lezenof wij ubij het beantwoorden van dezevragen kunnenhelpen, hoe we dat doen en welke kosten
daar ongeveer tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnenwij voor u doen?
Wij zijneen financiële dienstverlener en hieronderstaat wat wij voor ukunnendoen.Wat financiële dienstverlenersvoor u
kunnendoen kanverdeeld worden in vijf verschillendesoorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet zealle vijf.
Wij doen de donkergekleurdeactiviteiten. De lichtgekleurdedoen we niet.

De hypotheek
Wij kunnen uadviseren over onzeeigen hypotheken en over de hypotheken van andere aanbieders.Wij kunnen ervoor zorgen
dat u het contract krijgt.
1 Onderzoek
Hoe isuw
persoonlijke situatie?

2 Advies
Welke financiële
oplossingpast bij u
en uwsituatie?

3 Zoeken
Welke aanbieder
heeft de financiële
oplossingdie bij u
past?

4 Contract
Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij
ervoor zorgendat u
de contracten krijgt.

5 Onderhoud
U heeft het contract.
Daarna houden wij in
de gaten of het goed
gaat.

Verzekeringenbij de hypotheek
Wij kunnen u adviseren over onzeeigen verzekeringen en over de verzekeringenvan andere aanbieders.Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.
1 Onderzoek
Hoe isuw
persoonlijke situatie?

2 Advies
Welke financiële
oplossingpast bij u
en uwsituatie?

3 Zoeken
Welke aanbieder
heeft de financiële
oplossingdie bij u
past?

4 Contract
Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij
ervoor zorgendat u
de contracten krijgt.

5 Onderhoud
U heeft het contract.
Daarna houden wij in
de gaten of het goed
gaat.

Gemiddelde kosten
Advies

Gericht op afsluiten

Combinatie

€1950

€1000

€2950
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Toelichting:Wat kunnenwij voor u doen?
1 Orientatie
Hoe isuwpersoonlijke situatie?

We beginnen met uw persoonlijkesituatie.Want pas als we uw persoonlijkesituatie
goed kennen,kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u
beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:
• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
• Wat wilt u en wat kunt u betalen?
• Hoeveel zekerheidwilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?
Het orientatie gesprek is kostenloos.

2 Advies
Welke financiële oplossingpast
bij u en uwsituatie?

3 Zoeken
Welke aanbieder heeft de
financiële oplossingdie
bij u past?

Nadat we uw persoonlijkesituatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld
hebben van u als klant,analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing
die aansluitbij uw situatie en wensen.

De hypotheek
Nadat we hebben bekekenwelke financiële oplossinghet beste aansluit bij uw situatie en
wensen, gaan we op zoeknaar een passendproduct. Omeen geschikt aanbod te vinden,
vergelijken we een groot aantal hypotheken met elkaar.We bekijken welke hypotheken
passenbij u en uw situatie.
Geen vergelijking
van producten

Dit biedt dezedienstverlener

Vergelijking van beperkt
aantal producten

Vergelijking van groot
aantal producten

Wij adviseren onzeeigen hypotheken en hypotheken van andereaanbieders.

Verzekeringenbij de hypotheek
Dit biedt dezedienstverlener niet

Nadat we hebben bekekenwelke financiële oplossinghet beste aansluit bij uw situatie
en wensen, gaan we op zoeknaar een passendproduct. Omeen geschikt aanbod te
vinden, vergelijken we een groot aantal verzekeringenmet elkaar.We bekijken welke
verzekeringenpassenbij u en uw situatie.
Geen vergelijking
van producten

Vergelijking van beperkt
aantal producten

Vergelijking van groot
aantal producten

Wij adviseren onzeeigen verzekeringen en in de verzekeringenvan andere aanbieders.
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Toelichting:Wat kunnenwij voor u doen?
4 Contract
Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij ervoor zorgen
dat ude contracten krijgt

5 Onderhoud
U heeft eencontract.
Daarna houden wij in de gaten
of het goedgaat

U hoeft pas een beslissing te nemen nadat wij ons advies hebben uitgebracht. De
bijbehorende contracten krijgt u, mocht u dat graag willen.
Wij kunnen alles regelen rond het afsluiten van uw hypotheek of uw verzekering.
We begeleiden het aanvragen van bijvoorbeeld een bankgarantie,taxatie of
bouwkundige keuringen checken de hypotheekofferte,de hypotheekakte en de
aanvraag van uw overige financiële producten.Gedurende dit traject houden we u
op de hoogte van de voortgang.
Het contract loopt vaaklang door.Nadat u het contract heeft getekend,kan uw
persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomstniet meer
bij uw persoonlijkesituatie.Het isbelangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het
contract recht hebt op informatieover onder andere belangrijke wijzigingen in
het product.
Let op!
Wat financiële dienstverlenersvoor u kunnendoen nadat uhet contract heeft, kan
heel ergverschillen. Spreek daaromgoed af wat hij doet en wat hij niet doet.
En hoeveel dat kost.
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Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kostenvoor de dienstverlening
Gemiddelde kosten

Starter

Particulier

Ondernemer

Advieskosten

€2285

€1950

€1950

€2950

Kostengericht op afsluiten product

€1000

€1000

€1000

€1000

Combinatie

€3285

€2950

€2950

€3950

De kostenworden apart in rekening gebracht via een vast tarief.
Het orientatiegesprek in onzeJazeker en Pluszekerdienstverlening is gratis.In dit gesprekinformeert de adviseur u over de
vervolgstappen en onzewerkzaamheden.Voorons advies en onzebemiddeling betaalt u een eenmalig bedrag.De bedragen
hierboven zijn richtprijzen en kunnenverschillen per vestiging.De exactehoogte van dit bedrag isafhankelijkvan uw
specifieke situatie.
Additionele diensten worden apart in rekeninggebracht (zieonstariefoverzicht).

Afhankelijkvan de diensten die u kiestkunnen de kostendie in rekeninggebracht worden verschillen.
Dit document kuntu gebruikenbij het makenvan concrete afsprakenover de dienstverlening.
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