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Als het goed is, heeft u een hypotheek waarbij u zich thuisvoelt. Maar misschien twijfelt u.
Of u niet te veel rente betaalt, bijvoorbeeld. En of uw hypotheek wel genoeg zekerheid biedt.
Kortom: of uw hypotheek goed aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Sluit uw hypotheek
nog goed aan?

Doe de hypotheektest en
ontdek of u voordeliger kunt wonen!

De hypotheektest
Benieuwd of u op uw woonlasten kunt besparen? Door de vragen in de hypotheektest te beantwoorden
kunt u grotendeels bepalen of het aanpassen van uw hypotheek interessant kan zijn. Tel de cijfers achter de
door u gekozen antwoorden op. Aan het einde van de test leest u hoe het staat met uw hypotheek. De test
geeft u een indicatie. Wilt u een advies op maat, vul dan uw totaalscore èn het rentepercentage dat u voor
uw huidige hypotheek betaalt in op de antwoordkaart. Uw adviseur neemt dan contact met u op voor een
persoonlijk hypotheekadvies.
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Ja, wij willen

ontdekken of wij
voordeliger kunnen
wonen

Ja,

wij willen graag een
vrijblijvende afspraak
en weten of onze hy
potheek nog aansluit.
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