Hypotheekadvies voor starters
Kies voor een van de goedkoopste startersadviezen van Nederland

VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

Je eerste huis
Je eerste huis kopen. Een mooie stap en een
moment waar je waarschijnlijk al lang naar
hebt uitgekeken. Daarnaast ook meteen een
van de grootste financiële verplichtingen die
je voor langere tijd aangaat. Goed om je
daarbij te laten helpen door mensen die
daar dagelijks mee bezig zijn.

Wil je binnenkort je eerste huis kopen?
Ben je 40 jaar of jonger en heb je een baan in loondienst?

Goed om te weten

Kies dan voor het advies en afsluiten van je hypotheek via Zicht!

Vroeger kon je bijkomende
kosten bij je hypotheek

Wat betekent dat dan?

volledig meefinancieren.

• We kijken voor je bij diverse banken en andere hypotheekmerken.

Sinds 2018 kunnen de

• We werken samen met meer dan 20 topaanbieders, zoals:

bijkomende kosten

ABN AMRO, asr, Nationale Nederlanden, Obvion, BLG, Florius,

meegefinancierd worden.

Aegon, Woonfonds, Centraal Beheer en Direktbank.

Je mag 100% van je

• Je krijgt een persoonlijk gesprek met een erkende hypotheekadviseur.

woningwaarde lenen.

- Je krijgt de beste rente en voorwaarden passend bij jouw wensen.

Dat betekent dat je alleen

- Bij ons is het afsluiten van de hypotheek inbegrepen in het tarief.

de koopsom kunt

• Een hypotheekadvies van Zicht kost € 1.680,- als je ook een schadepakket
afsluit. Dit is het goedkoopste* tarief van Nederland.

financieren en spaargeld
moet hebben voor de
bijkomende kosten.

Hoe werkt het hypotheekadvies voor starters?
• Je komt naar een van onze 18 kantoren in Nederland voor een persoonlijk
gesprek.
• Je vult online je gegevens in en uploadt een aantal documenten.
• We kijken naar de mogelijkheden van Nationale Hypotheek Garantie.
• Je krijgt een passend hypotheekadvies.
• We kijken naar verschillende aanbieders voor een écht onafhankelijk advies.
• We sluiten de hypotheek voor je af.

Tip:

Als je energiebesparende aanpassingen doet voor je nieuwe woning, mag je tot 106%
(2022) lenen van de waarde van je woning.

€ 1700

€ 1680*

Zicht

STARTERS

€ 1750

ABN AMRO

€ 1800

ING Bank

GOEDKOOPSTE*

€ 2000

HYPOTHEEKADVIES

Rabobank

* Goedkoopste? Dit blijkt uit een prijsvergelijking (mei 2021) met vier
onafhankelijke landelijke aanbieders van hypotheekadvies mét persoonlijk
gesprek. Ons tarief geldt als u ook een schadepakket afsluit.

SNS Bank

VAN NEDERLAND

Veel
woongeluk!

Maak een afspraak voor een hypotheekadvies
Vrijblijvend meer informatie? Of een eerste kennismaking inplannen?

Bel 088 - 020 93 77

of chat met ons via de site.

www.zichtadviseurs.nl/startershypotheek

“De kosten voor je
hypotheekadvies
zijn bij ons erg laag.
Dit kan, omdat je
ook wat dingen zelf
doet.“

Over Zicht
Wij helpen u bij het maken van
bewuste keuzes over financiële
risico’s. Bijvoorbeeld door samen
goed vooruit te kijken. En door
uw wensen en situatie in kaart
te brengen. Maar ook door na
te denken over verschillende
oplossingen.
Dit doen we met persoonlijk
advies en financiële producten
die aansluiten bij de fase van uw
(zakelijk) leven. Daardoor kunt u
zich richten op de dingen waar
het in uw leven écht om draait.
Dat is gelukkig geregeld!
Zicht heeft meer dan 100 jaar
ervaring met onafhankelijke
advisering van bedrijven en
particulieren. Vandaag de dag zijn
we één van de toonaangevende
adviesbedrijven van Nederland en
onderdeel van NN Group. Vanuit
vestigingen door heel Nederland
adviseren onze 450 deskundige
medewerkers u graag.
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