
De Periodieke 

Hypotheekcheck

Freek helpt je niet alleen aan de beste hypotheek, maar zórgt ook 
nog eens voor je hypotheek. Daarom blijven we inventariseren of 
je hypotheek beter kan, de hele looptijd lang. Heel duidelijk en 
heel gemakkelijk. Want daar houden we van bij Freek.



Freek zorgt voor mijn hypotheek. Wat betekent dat?
Jouw leven verandert, de wereld verandert. Wijzigingen in de wetgeving of in je persoonlijke situatie kunnen gevolgen
hebben voor je hypotheek. Misschien heb je een nieuwe baan, een ander salaris, een andere gezinssamenstelling? Is
de hypotheekrente verhoogd of verlaagd? Freek zorgt ervoor dat jouw hypotheek mee verandert, op de beste manier.

Beheerrelatie: dan zit je altijd goed 
Dat betekent dat we checken of een aanpassing van je hypotheek nuttig is. Dat noemen we de Beheerrelatie. 
Freek inventariseert dan of je financiële situatie beter kan. Niet éénmalig, maar gedurende de hele looptijd van je 
hypotheek. Zo zit je altijd goed. Betrouwbaar en behulpzaam.

Een slimme investering
Aan de Beheerrelatie zijn kosten verbonden. Het is een hele slimme investering: met de Beheerrelatie zorgen we er 
namelijk voor dat je toekomstbestendig blijft en kan besparen waar het mogelijk is.

Zelf je hypotheek 
onderhouden

Freek zorgt voor je 
hypotheek*

Altijd online toegang tot je digitale hypotheekmap.   

Freek helpt je eraan herinneren om wijzigingen in je persoonlijke situatie  
door te geven.

  

Advies nodig? Bel ons gerust. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht. 
Wees gerust: dit melden wij altijd op tijd.

 

Wijzigingen in jouw persoonlijke situatie? Geheel kosteloos analyseren van  
de gevolgen en korting op advies- en bemiddelingskosten.

Loopt de rentevastperiode af?  
Wij zullen samen bekijken wat de beste optie is.

 

Korting bij (tussentijdse) renteaanpassing.  

Poosje geen contact gehad? We nodigen je sowieso elke 3 jaar uit voor een 
gesprek

 

We houden je op de hoogte van het laatste hypotheeknieuws.  

Zonder extra kosten jouw hypotheek en polissen doorspreken.

Begeleiden bij extra aflossing. Wanneer je tijdens de looptijd van de  
hypotheek extra wilt aflossen, dan begeleiden wij je daarin. **

Korting bij advies verduurzamen woning.

Een persoonlijke financiële coach om te overleggen.

“Zorgt Freek straks ook voor jouw hypotheek?”
* De Beheerrelatie kun je 1 jaar na ingang elke dag opzeggen
** De totale korting bedraagt jaarlijks cumulatief maximaal een half uur


