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Hypotheken vergelijken ingewikkeld?
Het kopen van een huis behoort tot één van de belangrijkste keuzes in uw leven. Daarbij is de juiste keuze van een
hypotheek vaak nog belangrijker dan de keuze van het huis. Er zijn grote verschillen tussen
hypotheekverstrekkers. Consumenten maken vaak een keuze op basis van een lage rente. Het afsluiten van de
juiste hypotheek gaat verder dan alleen rente vergelijken. Het vergelijken van de voorwaarden is zeker zo
belangrijk. Denk maar eens aan verschillen als:
-

Extra kosten voor het verlengen van de hypotheekofferte
Boeterente bij het verkopen van de woning
Het meenemen van de huidige lage rente naar een nieuwe woning
De mogelijkheid van tussentijdse rente verlaging na een extra aflossing

De focus moet liggen op het vergelijken van kosten én voorwaarden met concurrenten. Juist die elementen
bepalen in belangrijke mate het uiteindelijke rendement. De onafhankelijke hypotheekadviseurs zoals Van Lierop
& Partners zijn bij uitstek geschikt om U te helpen bij de juiste keuze. Belangrijk voor iedere consument is dat hij
zich vooraf op de hoogte stelt met hoeveel hypotheekverstrekkers de adviseur zaken kan doen. Uiteindelijk kiest u
dan samen met uw adviseur, een bij uw situatie passende hypotheek oplossing, waarbij een groot aantal
verstrekkers vergeleken worden.
Van Lierop & Partners doet zaken met 15 verschillende hypotheekverstrekkers en is geregistreerd in het register
voor Erkend Hypothecair planners waardoor u bent verzekerd van een breed financieel advies van hoge kwaliteit.
Kom gerust eens bij ons langs, het eerste gesprek is altijd gratis.

Ouders houden te weinig toezicht op financiën kind
In de financiële opvoeding van kinderen besteden ouders relatief weinig
aandacht aan het (uit)lenen en uitgeven van geld. Dat blijkt uit landelijk
onderzoek dat onlangs door RegioBank werd uitgevoerd onder ouders
van 10 tot 13 jarige kinderen. In deze leeftijdscategorie zijn er namelijk
veel veranderingen en daarmee onzekerheden. De overgang naar de
middelbare school is daar een van. Wij ondersteunen ouders bij het
spelenderwijs financieel opvoeden van hun kinderen. In de leeftijd van
0 tot 18 jaar bieden wij het educatieve pakket JongWijs aan.
Voor alle Jongwijs rekeningen die geopend worden hebben wij een leuk cadeautje klaarliggen.

Op vakantie met kinderen? Check de reisverzekering!
Gaat u binnenkort op vakantie met kinderen? Check dan eerst de
reisverzekering en bijbehorende polisvoorwaarden. Staat uw kind vermeld
op de polis? Wij ontvangen regelmatig vragen tot welke leeftijd kinderen
zijn meeverzekerd en of dat ook geldt voor uitwonende studerende kinderen.
Dit is namelijk per verzekering verschillend. Ook als uw kind zonder u op
vakantie gaat, wilt u dat hij of zij goed verzekerd is. Bij twijfel kunt u met ons
contact opnemen.

