Waarom geeft De HypothekenMakelaar.nl € 200 KADO?
Wie jarig is trakteert, en wij laten goede doelen meeprofiteren
voor 25%. Een succesvolle tipgever krijgt dus direct bij passeren
netto € 150 gestort, leuk verjaardagskadootje toch?!
Wie of wat is De HypothekenMakelaar.nl eigenlijk?
Een professionele adviseur met 25 jaar ervaring, onder streng
toezicht van AFM, een SEH Erkende Hypotheek Adviseur bij wie
je in vertrouwde handen bent! Absoluut onafhankelijk!
Hoezo De HypothekenMakelaar.nl 100% onafhankelijk?
Dat houdt in dat niet onze provisie, maar het belang van onze
klant de adviesroute bepaalt. De sport om de beste aanbieding uit
de markt te plukken voor onze relaties. Er zit zo maar >1%
verschil tussen aanbiedingen. Bij € 200.000 hypotheek kan dat je
dus zo maar € 2.000 per jaar schelen, we praten dus écht ergens
over! We brengen vervolgens ook overige kosten en voorwaarden
helder in kaart, alleen zo weet je dat je ook écht de beste keuze
hebt gemaakt! De HypothekenMakelaar.nl biedt marktoverzicht!
Internet alleen is te beperkt: details ontbreken!
Maar hoe zit het dan met jullie eigen provisiebelang?
Het lijkt wellicht niet zo slim om onze productie niet allemaal bij
1 partij onder te brengen, omdat er dan geen bonus zal zijn. Maar
wij scoren wel met onze succesvolle topadviezen, en dat levert
weer veel mond-op-mond reclame op. Zoiets is onbetaalbaar,
dat maakt zelfs een vette bonus niet goed. Want die via-viaprospect, die weet van zijn kennisje al hoe we werken, er is al een
stukje vertrouwen. Daardoor hebben we bijna geen “shoppers”: de
meeste gesprekken monden uit in serieuze zaken. We hoeven dus
geen dure leads in te kopen, en kunnen al onze tijd besteden aan
écht serieuze klanten.
Is De HypothekenMakelaar.nl niet commercieel?
Zeker, maar gaat ook om gevoel: dat ik het voor mijn klant mag
regelen, een hypotheek waar ik ook zélf een goed gevoel bij heb,
zo van ”yes, strakke rente, voorwaarden oké, passend bij klantprofiel, mooi dat ik dat mag regelen, want op elke hoek zit wel
een adviseur”. De kritische consument van vandaag, laat zich
trouwens niet graag foppen! En als je ook tevreden bent met
een redelijke beloning zónder bonus, en je heb er telkens een
tevreden klant bij, die weer nieuwe klanten introduceert, wat wil
een mens dan nog meer? Wij werken graag hoogstpersoonlijk en
regelen het allemaal tot in de puntjes!
HypothekenMakelaar.nl regelt wat allemaal?
Nou, voor het regelen van een hypotheek komt heel wat kijken!
Zodra het hele voortraject achter de rug is (inventariseren,
hypotheekkeuze en -constructie etc), dan begint voor ons “het
geregel”. Hypotheekofferte, taxatie, notaris, werkeversverklaringen, loonstroken, echtscheidingsstukken paspoorten, of identiteitspapieren verblijfsvergunning, verbouwingsspecificatie, openen
belegrekening en/of aanvraag levens- en/of arbeidsongeschiktheids
verzekeringen, en ga zo maar door. Alle documenten moeten
kloppen, geldverstrekkers worden door schade en schande steeds
strenger! Wij zijn het crisiscentrum, alles komt hier bij elkaar, wij
zorgen dat alles goed komt. Zeker voor onze werkende relaties is
“al ons geregel” een zaligheid, en met dagelijkse emails en telefoontjes houden we ze tijdens het spannende proces voortdurend op
de hoogte van de stand van zaken. En we zijn 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen in de week! Kom daar maar eens om bij de bank!

Hoe zit het met vertrouwelijke informatie op internet enzo?
Ingeklopte informatie wordt druk verhandeld, je weet niet waar
het blijft. Bij de bank zul je trouwens niet direct een afspraak
kunnen maken, soms pas dagen later. En terugkoppeling is ook
niet altijd 1 op 1, want vandaag is daar adviseur Pietje en morgen
Jantje, en onderwijl zwerft al je vertrouwelijke informatie over
internet en over allerlei buro’s? Bij je eigen hypotheek en al je
persoonlijke gegevens wil je dat natuurlijk niet meemaken.
Daarom wil ik hier afsluiten met een invitatie: loop eens binnen
bij De HypothekenMakelaar.nl, een SEH Erkende Hypotheek
Adviseur, die de beste hypotheek met de laagste maandlast voor
je opzoekt in de brei van (inter)nationale aanbieders.

>>>Want geld maakt niet gelukkig,
maar een lage maandlast leeft wel zo prettig! <<<
Namens De HypothekenMakelaar.nl , Marcel J.F. van Bijsterveld.
Regio Eindhoven T: 0492 - 556 226
Regio Den Bosch T: 073 - 59 44 112

www.DeHypotheekMakelaar.nl
Altijd onderweg 0615- 32 11 32

DeHypothekenMakelaar.nl
begrijpt wat ú bedoelt met
aangenaam wonen & leven.

Nú genieten & zorgen voor
later, want ook dat regelt
DeHypothekenMakelaar.nl!

