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Kennismaking en haalbaarheidscheck1
• Kennismaking
• Doornemen van het stappenplan 
• Wat zijn uw wensen en behoeft en? 
• Zijn deze wensen haalbaar op basis van uw inkomen?
• Uitleg over de hypotheekvormen
• Toelichti ng op bijkomende kosten zoals kosten koper 

(kk) en Nati onale Hypotheek Garanti e (NHG) en advies
• Eerste globale hypotheekberekening
• Bent u tevreden? 
 Dan maken wij een afspraak voor een 

inventarisati egesprek

Inventarisati egesprek2
• Bespreken van uw fi nancieringsbehoeft e
• Wat is uw maximale hypotheek op basis van uw 
 woning, inkomen en overige vaste lasten?
• Voor welk bedrag is de hypotheek fi scaal aft rekbaar en 

voor hoe lang?
• Wilt u een overlijdensrisico- en/of een arbeids-
 ongeschiktheidsverzekering afsluiten?
• Vooruitblikken naar gewenste pensioenleeft ijd of 

eventuele kinderwens 
• Het aanleveren van documenten die wij nodig 

hebben voor het hypotheekadvies 

Het hypotheekadvies3
• Vergelijken van het productaanbod van diverse 
 banken en verzekeraars op basis van rente, 
 voorwaarden, kosten en klantenservice
• Toetsen de hypotheek met en zonder Nati onale 
 Hypotheek Garanti e (NHG)
• Vergelijken arbeidsongeschiktheids- en overlijdens-
 risicoverzekeringen op basis van prijs en voorwaarden
• Berekenen van uw bruto- en nett o maandlasten
• Wat wordt uw nett o besteedbaar inkomen? 
 Hierbij houden we ook rekening met situati es als 
 overlijden, arbeidsongeschiktheid en 

pensioen
• Het geven van een defi niti ef advies

Aanvragen hypotheekoff erte 4
• Verzamelen van documenten om een hypotheek-
 off erte aan te vragen
• Doornemen van de (concept) koopovereenkomst
• Invullen van het off erteformulier
• Na het controleren van de aanvraag, vragen wij een 

off erte aan bij de hypotheekaanbieder
• Monitoren van de aanvraag en het beantwoorden van 

eventuele vragen van de hypotheekaanbieder
• Controle van de hypotheekoff erte
• Wij maken een afspraak met u om de off erte door te 

nemen



Aanvragen hypotheekoff erte 
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h y p o t h e k e n   v e r z e k e r i n g e n

Vervolgproces5
• Doornemen en tekenen van de off erte
• Invullen van aanvraagformulieren voor de hypotheek 

en verzekeringen
• Verzenden van de getekende off erte en formulieren 

naar de hypotheekaanbieder en verzekeraars
• Bewaken van de ontbindende voorwaarden
• Aanvragen van bankgaranti e en het taxati erapport
• Controleren werkgeversverklaringen
• Opvragen acceptati everklaring in verband met een 

medisch akkoord voor een levensverzekering
• Bewaken van ti jdige aanlevering van relevante 
 documenten
• Onderhouden van voortgangscontacten 
 met bank en verzekeraars
• Beantwoorden van aanvullende vragen
• Bevesti gen van defi niti ef akkoord van 

hypotheekaanbieder

Passeren hypotheek6
• Direct contact met uw notaris
• Coördineren van het contact tussen de notaris en 
 de hypotheekaanbieder
• Doornemen van concept hypotheekakte en 
 afrekening
• Bewaken van de passeerdatum
• Controleren van de aangevraagde verzekeringen
• Invoeren van alle gegevens in ons 
 administrati esysteem

Beheer- en onderhoudsabonnement7
Beheer conform het abonnement CompleetAdvies 
Hypotheek en Vermogen met onder andere de volgende 
zaken:
• Dossierbeheer
• Registrati e in ons systeem, inclusief digitale opslag van 

relevante documenten
• Bewaken van de rentevaste periode
• Verwerken van kleine wijzigingen zonder aanvullend 

advies
• Beantwoorden van uw inhoudelijke 
 vragen over de afgesloten producten 

zonder aanvullend advies
• 1 uur advies per kalenderjaar

Een compleet hypotheekadvies inclusief bemiddeling 
(de stappen 1 t/m 6) kost € 1.750,-*. 
Een starter op de woningmarkt krijgt een starters-
korti ng van € 500,-.
Voor stap 1 berekenen wij een adviesvergoeding van 
€ 50,-. Voor starters is deze stap grati s. De genoemde 
advieskosten kunnen in de meeste gevallen mee 
gefi nancierd worden in de hypotheek. Besluit u na stap 
3 geen gebruik meer te willen maken van onze diensten 
dan berekenen wij  u een vergoeding van € 500,-.
De kosten van stap 7 zijn € 7,95 per maand.

*  Exclusief bemiddeling overlijdensrisico- en of 
 woonlastenverzekering
*  Dit tarief is van toepassing op parti culieren in loon-

dienst. Overige situati es kunnen een toeslag krijgen in 
verband met extra werkzaamheden
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