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Hoe word j� helemaal HypotheekBl�?

Als je een koophuis hebt, gaat een �ink deel van je inkomen waarsch�nl�k op aan je
hypotheek. Dus is het slim om te zorgen dat je HypotheekBl� wordt én bl�ft. Maar hoe
doe je dat?

Als je HypotheekBl� bent, haal je het optimale uit je koophuis. Nu én in de toekomst. Maar wat
HypotheekBl� precies is, kan per persoon verschillen. Voor de een betekent het a�ossen, voor een
tweede verduurzamen, terw�l een derde misschien bl� wordt als h� z�n hypotheek oversluit.

Ook als je in een huurhuis woont, kun je HypotheekBl� worden. Hoe? Nou, door een huis te kopen!
Afhankel�k van jouw situatie kan dat een interessante optie z�n. Zeker als je van plan bent om
ergens langere t�d te bl�ven wonen of niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.

 In de onderstaande artikelen kr�g je handige tips en nuttige informatie.  

Meer weten?
Heb je een vraag over dit bericht of
meer weten over �nancieel advies?
dan gerust contact met me op.

R. Rietbergen
RBG Assurantiën BV
Colonnade 52
2134AJ HOOFDDORP

 0252-681460

Erkend Financieel Advi
R. Rietbergen is een Erkend Financ
Adviseur. Dit biedt extra zekerheid.

Betaalbare hypotheek voor starters? Het
kan nog steeds! 

Je mag tegenwoodig minder lenen en moet
waarsch�nl�k meer a�ossen. Geen wonder dat veel
starters denken dat dit geen goede t�d is om een huis
te kopen. Maar die gedachte is vaak ten onrechte!

Hypotheek onderhouden loont! 

Een eigen huis is waarsch�nl�k het duurste dat je ooit
koopt. En de hypotheek ervoor heeft vaak tientallen
jaren invloed op je �nanciën. Dan is het toch raar als
je er nooit meer naar omk�kt?

Stuur m� een mail

Specialist in de woning�nancie

K�kt verder dan jouw hypothee

Bewezen deskundig

Alt�d up-to-date

Integer en persoonl�k

Creëert overzicht en inzicht

Houdt zich aan de beroepscode
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LevenWonen.nl is een initiatief van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur.

A�ossingsbl� of energievr�? 

Je kunt je geld maar één keer uitgeven. Dus wat is
slimmer? Je hypotheek a�ossen of je huis
verduurzamen?

HypotheekBl� Scan 

Hoe kan j� bl� worden en bl�ven van jouw
hypotheek? Vul dan de HypotheekBl� Scan in en kr�g
praktische tips en nuttige informatie die voor jouw
situatie van toepassing z�n.

Maakt a�ossingsvr� jou helemaal
HypotheekBl�? 

Als je een a�ossingsvr�e hypotheek hebt, hoeft dat
niet per se te betekenen dat je niet HypotheekBl�
kunt z�n. Waar het om gaat, is dat je nu en straks
zonder problemen je woonlasten kunt betalen.

Word HypotheekBl� van een energievr�
huis 

Je kunt ook HypotheekBl� worden als je in een
energiezuinig huis woont. En niet alleen omdat dit
beter is voor het milieu. Door te investeren in
duurzaamheid kun je namel�k besparen op je vaste
lasten.

Word j� HypotheekBl� door
rentemiddeling? 

Als je nu een relatief hoge hypotheekrente betaalt,
zou dat best eens kunnen. Voordeel van
rentemiddeling is dat je zonder te investeren direct
lagere maandlasten hebt.

Maak j� een ander HypotheekBl�? 

Wil j� je kinderen helpen b� het kopen of verbouwen
van een huis? Dan mag je ze op dit moment nog ruim
€ 100.000 belastingvr� schenken.
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