
Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

In dit documentstaatwatwij voor ukunnendoen.En hoeveel dat kost.Anderefinanciële
dienstverleners hebben ookzoʼndocument. Zokunt uonsvergelijkenmet anderen.
Enkunt uookonzekostenvergelijken.

Let op! Indit documentbeschrijvenwewatwenormaalgesprokendoen enwatde gemiddeldeprijsisvandezediensten.
Dezeinformatie isdusniet specifiekafgestemdopuwpersoonlijke situatie.Maakdaaromaltijd goede afsprakenmetuw
financiële dienstverlener.

Uheeft eenhypotheekvraag
Wilt u eenlening vooruwwoning? Bijvoorbeeld omdatueenwoningwilt kopenen daarvooreen leningnodigheeft,ofomdatu
nadenktover eennieuwe lening omdatde rentevastperiode vanuw lening, isafgelopen.Dankuntu indit document lezenwat
wij voor ukunnendoen.En hoeveel onzedienstverlening kost.In dezesituatiesheeft u eenhypotheekvraag enmoetu overeen
aantal dingennadenken.Bijvoorbeeld over:
•Dehoogte van het bedragdat uwilt lenen.
•Vooruw leningbetaalt u iederemaand.De rente isniet bij iedere bank en verzekeraarhetzelfde.
•Ookmoet udelening terugbetalen. Dat kanop verschillendemanieren.Ookdaarmoetugoedover nadenken.
• Somsishet verstandig omeen verzekeringte nemenbij uw lening.
In dit documentkuntu lezenofwij ubij het beantwoorden van dezevragen kunnenhelpen, hoewedat doenenwelkekosten
daarongeveer tegenover staan.

Samenvatting: watkunnenwijvoorudoen?
Wij zijneen financiële dienstverleneren hieronderstaatwat wij voor ukunnendoen.Wat financiële dienstverlenersvoor u
kunnendoen kanverdeeldwordenin vijf verschillendesoortenactiviteiten. Niet iedere financiële dienstverlenerdoet zealle vijf.
Wij doen dedonkergekleurdeactiviteiten. De lichtgekleurdedoenweniet.
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Dehypotheek
Wij kunnenuadviseren overonzeeigen hypotheken enoverde hypotheken vanandere aanbieders.Wij kunnen ervoor zorgen
dat uhet contractkrijgt.

1 Onderzoek
Hoe isuw
persoonlijkesituatie?

2 Advies
Welkefinanciële
oplossingpastbij u
enuwsituatie?

3 Zoeken
Welkeaanbieder
heeft definanciële
oplossingdie bij u
past?

4 Contract
Heeft ugekozen?
Dankunnenwij
ervoor zorgendat u
decontractenkrijgt.

5 Onderhoud
Uheeft hetcontract.
Daarnahoudenwij in
degatenofhet goed
gaat.

Verzekeringenbij de hypotheek
Wij kunnenuadviseren over onzeeigen verzekeringenenover deverzekeringenvan andere aanbieders.Wij kunnen ervoor zor-
gen datu hetcontract krijgt.

1 Onderzoek
Hoe isuw
persoonlijkesituatie?

2 Advies
Welkefinanciële
oplossingpastbij u
enuwsituatie?

3 Zoeken
Welkeaanbieder
heeft definanciële
oplossingdie bij u
past?

4 Contract
Heeft ugekozen?
Dankunnenwij
ervoor zorgendat u
decontractenkrijgt.

5 Onderhoud
Uheeft hetcontract.
Daarnahoudenwij in
degatenofhet goed
gaat.

Gemiddelde kosten
Advies Gericht opafsluiten Combinatie
€1950 €1000 €2950

TenSneppenscoet 7
0648621255
info@hypotheekjager.nl
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Toelichting:Wat kunnenwijvoorudoen?
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Geen vergelijking
van producten

Vergelijking vanbeperkt
aantal producten

Vergelijking vangroot
aantal producten

Geen vergelijking
van producten

Vergelijking vanbeperkt
aantal producten

Vergelijking vangroot
aantal producten

1 Orientatie

Hoeisuwpersoonlijke situatie?

Webeginnenmet uwpersoonlijkesituatie.Want pasalswe uwpersoonlijkesituatie
goed kennen,kunnenweu eengoed financieel adviesgeven. Samenmet u
beantwoordenwe bijvoorbeeldde volgendevragen:
•Watweet u al overmogelijkefinanciële oplossingen? Enheeft u hierervaringmee?
•Watwilt u enwat kuntu betalen?
•Hoeveel zekerheidwilt u? En hoeveel risicokuntu enwilt u nemen?

Het orientatie gesprek is kostenloos.

2 Advies

Welke financiële oplossingpast
bij uenuwsituatie?

Nadatwe uwpersoonlijkesituatie enwensenin beeldhebben gebrachten eenbeeld
hebben van ualsklant,analyserenwedit klantbeeld.U krijgteen financiële oplossing
die aansluitbij uw situatieenwensen.

3 Zoeken

Welkeaanbiederheeft de
financiële oplossingdie
bij upast?

Dit biedt dezedienstverlener

Dit biedt dezedienstverlener niet

Dehypotheek
Nadatwehebbenbekekenwelke financiëleoplossinghet besteaansluitbij uwsituatieen
wensen,gaanweopzoeknaar eenpassendproduct. Omeengeschiktaanbod te vinden,
vergelijkenwe eengrootaantal hypothekenmetelkaar.Webekijkenwelke hypotheken
passenbij uen uw situatie.

Wij adviseren onzeeigen hypotheken enhypotheken van andereaanbieders.

Verzekeringenbij de hypotheek
Nadatwehebben bekekenwelke financiële oplossinghet besteaansluitbij uw situatie
enwensen,gaanweopzoeknaar eenpassendproduct.Omeengeschikt aanbod te
vinden, vergelijkenwe eengrootaantal verzekeringenmet elkaar.Webekijkenwelke
verzekeringenpassenbij u enuwsituatie.

Wij adviseren onzeeigen verzekeringenen in deverzekeringenvan andere aanbieders.
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4 Contract

Heeft ugekozen?
Dankunnenwij ervoor zorgen
dat udecontractenkrijgt

Uhoeft pas een beslissing te nemennadatwij ons advies hebben uitgebracht. De
bijbehorende contracten krijgt u,mocht u dat graagwillen.

Wij kunnenallesregelen rondhet afsluitenvan uwhypotheekof uwverzekering.
We begeleiden het aanvragenvan bijvoorbeeld een bankgarantie,taxatieof
bouwkundige keuringen checkende hypotheekofferte,de hypotheekakteen de
aanvraagvan uwoverigefinanciële producten.Gedurendedit traject houdenwe u
op dehoogte vande voortgang.

5 Onderhoud

Uheeft eencontract.
Daarnahoudenwij indegaten
ofhet goedgaat

Het contract loopt vaaklangdoor.Nadat uhet contract heeft getekend,kanuw
persoonlijkesituatie veranderen.Mogelijk pasthet product in detoekomstnietmeer
bij uwpersoonlijkesituatie.Het isbelangrijkdat uweet dat utijdens delooptijd van het
contract rechthebt op informatieover onderanderebelangrijkewijzigingen in
het product.

Letop!
Wat financiëledienstverlenersvoorukunnendoennadat uhet contractheeft, kan
heel ergverschillen.Spreekdaaromgoedafwathij doetenwathij nietdoet.
Enhoeveel dat kost.
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Kosten:Hoeveelbetaalt u?
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Dekostenworden apart inrekeninggebracht via een vasttarief.

Het orientatiegesprek in onzeJazeker en Pluszekerdienstverlening isgratis.In dit gesprekinformeert de adviseuru overde
vervolgstappen enonzewerkzaamheden.Vooronsadvies enonzebemiddelingbetaalt u een eenmalig bedrag.Debedragen
hierboven zijnrichtprijzenen kunnenverschillen per vestiging.De exactehoogte vandit bedrag isafhankelijkvan uw
specifiekesituatie.
Additionele dienstenworden apart in rekeninggebracht (zieonstariefoverzicht).

Afhankelijkvan dedienstendie u kiestkunnende kostendie in rekeninggebrachtworden verschillen.
Dit document kuntu gebruikenbij hetmakenvan concrete afsprakenover de dienstverlening.

Kostenvoorde dienstverlening

Gemiddelde kosten Starter Particulier Ondernemer
Advieskosten
Kostengericht op afsluitenproduct
Combinatie

€2285
€1000
€3285

€1950 €1950
€1000 €1000
€2950 €2950

€2950
€1000
€3950


