
 

 

 

 

Wat is het beste voor u als uw 

rentevaste periode binnenkort 

afloopt? 

 
 Laat u niet verrassen 

  



   

                                                          

 

 

Houd zelf de controle!  

Uw hypotheekverstrekker heeft het liefst dat u hun nieuwe 

voorwaarden accepteert.  
 
Vaak ontvangt u dus pas kort voor het einde van de 

rentevaste periode een nieuw voorstel, en wordt het u 
gemakkelijk gemaakt om daarmee akkoord te gaan.  

 
Voor u het weet hebt u te weinig tijd om hier goed naar te 
kijken, en gaat dit interessante moment aan u voorbij. 

Past uw hypotheek namelijk nog wel bij u? 
U heeft drie opties: 

1. U accepteert het vervolgaanbod van uw huidige 

hypotheekverstrekker 
2. U kiest voor een nieuwe hypotheek bij dezelfde 

verstrekker 
3. U kijkt of andere hypotheekverstrekkers u betere 

voorwaarden bieden 

Ik, Manuel de Croock, zoek graag samen met u uit welke 

optie het meest passend en voordelig voor u is. 

  



   

                                                          

 

MDC financieel raadgever financieel  
begeleidt u bij het zoeken naar de beste mogelijkheden. 

 

Welk voordeel kunt u verwachten? 

Welke hypotheekvorm past nu juist bij u?  

Waar moet u rekening mee houden? 

 

Om hier het meest passende antwoord op te geven, neem 

ik meer relevante informatie mee in het hypotheekadvies: 

 

 Uw financiële situatie 

 Uw vooruitzichten, zoals bijvoorbeeld pensioen 

 Aflossingswensen 

 Hypotheekvoorwaarden 

 

Samen kijken we verder dan de hypotheekrente alleen! 

 

Ik help u uitzoeken of het voorstel van uw hypotheek-

verstrekker de meest passende optie is 

 

Wacht het voorstel van uw bank niet af en begin vandaag 

met plannen! Nu hebt u nog de tijd om dit in alle rust te 

doen.  

 

 

 
 
 

Bel vandaag nog voor een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek: 

06- 24 73 95 54 



   

                                                          

 

 

 
 

Advies dat zich richt op uw wensen en mogelijkheden 
Advies dat rust geeft 

Kennis, begeleiding en vertrouwen 

 
 

MDC financieel raadgever: partner, begeleider en 
bemiddelaar 

 

 

 

Wie is MDC financieel raadgever? 
Manuel de Croock is al 17 jaar 

gecertificeerd financieel adviseur. MDC 
financieel raadgever staat u bij als 
financieel planner, begeleider en 

bemiddelaar op het gebied van wonen, 
inkomen, pensioen en vermogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak snel een afspraak! 
 

Bel 06-24 73 95 54 
of stuur een e-mail naar info@mdcfinancieelraadgever.nl 

mailto:info@mdcfinancieelraadgever.nl

