Wilt u weten of uw hypotheek nog voldoet aan uw wensen ?
Is oversluiten of aanpassing van de hypotheek verstandig?

Beantwoord de vragen en mail het naar info@uwgeldmijnzorg.nl en ontvang
vrijblijvend advies of u kunt besparen!
Bij welke geldverstrekker loopt de hypotheek?

Wat is de totale hypotheek? €
Leningdeel 1:
Leningdeel 2:
Waarde van de verpande polis:
Waarde op datum:
Hoe lang staat de hypotheekrente vast?
Wanneer is de rentevaste periode ingegaan?
Wanneer loopt de rentevaste periode af?
Wat is de huidige waarde van de woning ?
Bent u van plan om op korte termijn te gaan verhuizen?
○ Ja, binnen nu en …………………………..
○ Nee
Wilt u energiebesparende voorzieningen treffen?
○ Ja, weet u al wat u graag wilt? ………………………………..
○ Nee
Wilt u gaan verbouwen?
○ Ja, voor welk bedrag? ………………………………………..
○ Nee

Wat is de ontwikkeling van uw (gezins)inkomen sinds u uw hypotheek hebt
afgesloten?
○ Mijn inkomen is gestegen
○ Mijn inkomen is gelijk gebleven
○ Mijn inkomen is gedaald
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Wat voor inkomen heeft u?
○ loondienst ( vast/ bepaalde tijd) vanaf wanneer? …………………….
Totaal bruto inkomen € ………………..
per maand /4 weken
Partner bruto inkomen € ………………..
per maand /4 weken
○ Zelfstandig ( dan zijn de jaarcijfers nodig ) gemiddeld afgelopen 3 jaar:
Heeft u nog leningen/ verplichtingen?
○ Studielening
○ Persoonlijke lening/ doorlopend krediet
○ Prive lease
○ Telefoonkrediet
○ alimentatie partner / kind(eren)
Graag totaal bedrag/ wat huidige saldo is en maandlast noteren

…………………………………………………………………………………………………….
Zijn er nog andere zaken die misschien van belang zijn, noteer deze hieronder:

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Graag wil ik …
○ dat de adviseur van Uw geld, mijn zorg mij(ons) benadert per mail/ telefonisch over het
advies of oversluiten voor mij mogelijk is.
○ benadert worden voor advies over mijn hypotheek, ik heb de volgende vraag:
○ kan ik mijn hypotheek nog betalen als ik met pensioen ga?
○ als ik werkloos of arbeidsongeschikt raak, kan ik dan blijven wonen?
○ is het verstandig meer af te lossen of de aflosvorm aan te passen?
○ Wil graag verhuizen, wat kan ik aan hypotheek verkrijgen?
Vul hieronder nog een aantal persoonlijke gegevens in:
Naam:
Geboortedatum:
Burgerlijke staat:

partner:
Geboortedatum:

Telefoonnummer:

Emailadres:

Naar waarheid ingevuld en ondertekend op datum:
Handtekening:
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