
EEN ANDERE KOPER NET 
EEN STAP VOOR ZIJN? 
Word Premiumklant. 
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Waarom Premiumklant worden?
Kent u dat? U heeft uw droomhuis gevonden maar dit blijkt helaas niet 

alleen uw droomhuis te zijn. Als Premiumklant krijgt u een voorsprong 

op andere kopers omdat wij zorgen dat u goed voorbereid de kopers-

markt opgaat! U weet vooraf precies wat uw mogelijkheden zijn, zodat 

u zonder voorbehoud van fi nanciering kunt kopen.

Hoe werkt het?
Geef bij het maken van een afspraak aan dat u Premiumklant wilt worden.  De Hypotheekadviseur 

zal vervolgens duidelijk inzicht geven met welke stukken en op welke termijn wij voor u aan de slag 

kunnen en wat de voorwaarden zijn.

Wat zijn de kosten? Niets!
U betaalt eenmalig 250 euro, deze krijgt u retour bij het afsluiten van uw hypotheek

bij De Hypotheekadviseur binnen een periode van 12 maanden.

De voordelen

■ Kopen zonder voorbehoud van fi nanciering 

■ 100% onafhankelijk en transparant

■ 250 euro retour bij het afsluiten van een hypotheek 

■ Eerste 3 maanden gratis pakket woonverzekeringen 

■ Bijstand op juridische zaken omtrent aankoop of 

 verbouwing van de woning

■ Gratis verhuisdozen set 

■ Tussentijdse maandlastenberekening voor elke woning 

■ Voorrang bij het maken van een afspraak, ook ‘s avonds mogelijk!

■ Gebruik van De Hypotheekadviseur-app

■ Hypotheekrenteaanbod binnen 72 uur, ook voor ondernemers*

■ Laagste hypotheekrente garantie**

■ Maakt u iemand anders ook Premiumklant? Dan krijgt u van ons 250 euro! ***
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Onze adviseurs worden gemiddeld 
beoordeeld met een

Op basis van 1638 beoordelingen
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Voorwaarden

Ervaringen

1. U betaalt eenmalig een bedrag van 250 euro 

2. U hebt geen BKR-codering (toetsing vindt achteraf plaats)

3. Leningen drukken de maximale leencapaciteit

* Een renteaanbod is een tijdelijk voorstel van de geldverstrekker met  

 daarin opgenomen onder welke voorwaarden het aanbod definitief 

 wordt geaccepteerd

** Bij een door ons geselecteerde hypotheekverstrekker. Het hypotheek-

 renteaanbod is maximaal 2 weken geldig 

*** Indien de hypotheek daadwerkelijk afgesloten wordt

Donny   “Scherpe en accurate begeleiding. Van het begin tot het einde geadviseerd waar nodig, bij 

vragen altijd duidelijke feedback en uitleg. Vanaf het eerste moment op mijn gemak gesteld, zodat je 

niet het gevoel krijgt dat je een nummer bent maar met iemand werkt die je zo goed en snel mogelijk wil 

helpen om een eigen plekkie te hebben.”

Melanie   “Alles werd heel duidelijk uitgelegd. Het ging om de aankoop van onze eerste woning en we 

hadden hier zelf weinig verstand van. We zijn blij dat we voor deze adviseur hebben gekozen. Nooit was 

een vraag te veel en binnen een paar uur kregen we al een reactie terug. Alles werd snel afgehandeld en 

binnen één maand nadat ons bod geaccepteerd was is de hypotheek al rond. Aanrader!”
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