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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief...

Wat zijn (voor jou) de
belangrijkste
hypotheekvoorwaarden?

Wij vertellen u graag meer over:
Samen een kind krijgen
Belangrijkste voorwaarden hypotheek
Tips van een fraude expert
Even voorstellen

Wie een hypotheek nodig heeft is geneigd
naar de laagste rente te kijken. Maar de
voorwaarden spelen een minstens zo
grote rol! Die verschillen van aanbieder tot
aanbieder en het ligt erg aan je
persoonlijke situatie wat voor jou
belangrijk is.

Samen een kind krijgen…
Wat komt daarbij kijken?

Wat is de maximale overbrugging
wanneer mijn huidige huis nog niet is
verkocht?
Hoe lang zijn het renteaanbod en de
bindende offerte geldig?
Is een overlijdensrisicoverzekering
(ORV) verplicht?
Welk percentage van de hypotheek
mag ik boetevrij aflossen?
Is een taxatie verplicht of is
verstrekking op basis van WOZ
mogelijk?
Andere voorwaarden

Je woont samen of bent getrouwd en hebt
de zaken goed geregeld met elkaar.
Als je zwanger raakt of net een kindje hebt
gekregen, wil je dat graag zo houden en
misschien nog wel beter regelen. Er zijn een
aantal juridische en financiële zaken die je in
de gaten moet houden. En zeker wanneer je
niet getrouwd bent, gelden verschillende
wettelijke regels en formaliteiten. Denk
daarbij aan het aanpassen van
verzekeringen, hoe zit het met de erfenis,
wie wordt een voogd en wat doet een voogd

Lees meer

Lees meer

Even voorstellen

Tips van de RegioBank fraude
expert
Oplichters zijn erg creatief en verzinnen
telkens wat nieuws, waarbij ze vaak
aansluiten bij de actualiteit. We zien nu
bijvoorbeeld veel valse berichten rondgaan,
waarbij het lijkt alsof u een bericht van
PostNL ontvangt over het versturen van een
pakketje. Slim, want door Covid19 sturen en
ontvangen mensen veel meer pakketten.
Hierdoor bent u veel sneller geneigd om op
de link te klikken en de verzendkosten te
betalen. In werkelijkheid komt u op een
nagemaakte website die lijkt op de website
van uw bank. Wanneer u op deze
nagemaakte website uw bankgegevens
invult (zoals inloggegevens en/of
responsecodes), komen ze in handen van
oplichters. Ze koppelen een app aan uw
rekening of doen betalingen die u nooit had
willen doen.

Sinds maart 2021 ben ik, Atze van
Wieren, werkzaam bij Van Wieren
Adviseurs. Nadat ik diverse
verzekeringsklussen heb gedaan door
heel Nederland, was het tijd om “thuis te
komen”.
Graag beantwoord ik uw vragen op het
gebied van verzekeringen en andere
financiële vraagstukken. Ik kijk er naar uit
u te ontmoeten!

Lees meer

Mijn naam is Yte de Beer, woonachtig in
Buitenpost. Op dit moment zit ik in het 2e
jaar van de opleiding financiële
dienstverlening op het MBO. Sinds
september 2020 ben ik begonnen als
stagiair bij Van Wieren Adviseurs. Sinds
februari 2021 werk ik 1 dag in de week
als ondersteuning in de binnendienst.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@vanwieren.net toe aan uw
adresboek.

