
Vinger aan de pols 
Je hypotheek goed geregeld en tijdens de looptijd een vinger aan de pols. Dat is     

belangrijk. Je wilt directe lijnen hebben als het om je huis gaat. Weten wat er speelt. 

Goed advies zorgt dat je hypotheek is afgestemd op jouw situatie, jouw wensen en 

jouw vermogen. Niet alleen bij afsluiten, maar vooral ook gedurende de looptijd.  

Heb je bij ons een hypotheek afgesloten dan is een Hypotheek Monitor verplicht.  

Algemene diensten 

Voor jouw hypotheek regelen en verzorgen wij de        

volgende zaken: 

 De inventarisatie en het aanvraagtraject, de polis-

administratie, mutaties en het premie-incasso. 

 Jaarlijkse informatieverstrekking voor je                       

belastingaangifte als je dat wilt. 

 Wij informeren je over noodzakelijke aanpassingen     

in je hypothecaire lening. 

 Wij administreren gegevens van de  hypothecaire  

lening in onze centrale administratie. 

 Wij verstrekken op verzoek alle relevante stukken. 

Ook beantwoorden wij je vragen over bij ons kantoor 

lopende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 

Beheer en nazorg 

 Wij houden voor jou belangrijke data in de gaten. 

Zoals de mogelijkheden om je hypotheek over te 

sluiten als dat voordeliger is.   

 Wij adviseren je over wijzigingen in je hypotheek     

die je wilt of moet doorvoeren en verwerken deze 

wijzigingen. 

 Wij helpen waar je hulp nodig hebt.  Bijvoorbeeld     

bij de vraag of het verstandig is om tussentijds af      

te lossen of om de rente voortijdig aan te passen.       

Wij beantwoorden deze en andere vragen voor je. Onze 

mensen zijn op de hoogte en zorgen dat jij dat ook bent 

en blijft.  

Hypotheek Monitor 



 De voorwaarden 

 De Hypotheek Monitor gaat in 

op de datum van onderteke-

ning van het opdrachtformu-

lier. Het serviceabonnement 

loopt voor onbepaalde tijd. 

 

 Wil je de Hypotheek Monitor 

opzeggen, dan kan dat natuur-

lijk. Stuur ons in dat geval een 

kort bericht per post of e-mail.  

Eventueel vooruit betaald 

abonnementsgeld betalen wij 

naar evenredigheid terug. Je 

moet dan wel je hypotheek 

ergens anders onderbrengen.  

 

 Op de Hypotheek Monitor zijn 

naast deze voorwaarden onze 

algemene voorwaarden van 

toepassing. Je kunt deze down-

loaden van onze website of 

kosteloos bij ons opvragen.  

 Vinger aan         

de pols! 

 Wat zijn de kosten? 

Jouw Hypotheek Monitor kost € 195,00 per jaar en is btw-vrij.      

De kosten voor de Hypotheek Monitor worden maandelijks          

automatisch van je rekening geïncasseerd.   

Op het opdrachtformulier geef je ons hier toestemming voor.                    

  

 

 

 

 

Betalingstermijn  

Per maand € 16,25 

De tarieven gelden voor het jaar 2022 en worden jaarlijks geïndexeerd volgens 

de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 Over ons 

Persoonlijk contact vinden wij    

van groot belang in onze dienst-

verlening. Daarom koppelen wij 

jou aan een vaste adviseur. Die 

blijft je volgen gedurende je       

carrière. Wanneer je vragen hebt  

is dat ook wel zo handig en       

prettig.  

Onze adviseurs hebben kennis van 

hun vak, maar ook van dat van jou. 

Dat praat makkelijk.  

Wil je meer weten, bel gerust met 

030 252 54 00 of kijk op                 

www.raadgevers.nl. 

ga voor meer informatie naar raadgevers.nl  

Bezoekadres 

Wilhelminalaan 1 

3732 GJ De Bilt 

030 252 54 00 

info@raadgevers.nl  

www.raadgevers.nl 
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