PRATEN OVER HYPOTHEKEN SAAI? NIET ALS HET AAN SUSAN VAN DER GRAAF VAN
DE HYPOTHEEKACADEMIE LIGT. "ONS DOEL IS HYPOTHEKEN BEGRIJPELIJK EN
LEUK TE MAKEN. WAAR EEN GOEDE HYPOTHEEKADVISEUR IN ELK GEVAL VOOR
ZORGT, IS DAT DEZE JE GERUSTSTELT EN ZORGEN WEGNEEMT."
Gemiddeld zijn mensen vier, vijf keer in hun leven bezig
met het regelen van een hypotheek. Rond wetgeving en
fiscale producten zoals hypotheken kan in korte tijd veel
veranderen, legt Erkend Hypothecair Planner Susan van
der Graaf uit; het is dus verstandig je goed te oriënteren
bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek.
De HypotheekAcademie geeft in het oriënterend
gesprek, ongemerkt en op een toegankelijke manier,
een 'cursus hypotheken'. "De meeste mensen vinden
hypotheken lastig en moeilijk", zegt Susan. "Wij nemen
de tijd om alles uit te leggen zodat je volledig
geïnformeerd en gefundeerd beslissingen kunt nemen.
En daarna kunnen we de hypotheek ook voor je
regelen." Dit is uiteraard ook ons werk.
"Het voordeel van De Hypotheek Academie is dat deze
onafhankelijk is. Anders dan bij een bank maken wij
een kritische vergelijking tussen hypotheekvormen en
de vele aanbieders. Mede daardoor hebben wij altijd
een messcherpe aanbieding”.

Goede hypotheek
neemt zorgen weg
v.l.n.r. Digna, Marianne en Susan

Zowel starters als doorstromers op de woningmarkt
kunnen terecht bij De HypotheekAcademie. Zij zien het
regelen van een
HG)
Rente* vanaf (N
hypotheek vaak als
een saaie klus,
10 jaar 1,98%
15 jaar 2,40%
merkt Susan.
20 jaar 2,59%
30 jaar 2,89%

*onder voorbehou

d van rente wijzigi

BRUISENDE/ZAKEN

Toch kan ze klanten
geregeld enthousiast
maken over een
hypotheekadvies. "Het is leuk er
achter te komen dat je ook na je pensioen een
betaalbare hypotheek houdt of hoe je voordelig kunt
schenken/lenen aan kinderen. Of dat het toch niet zo
ingewikkeld was als je dacht en je er achter komt hoe je kunt
besparen op je woonlasten. Bij een goede hypotheek ben je
gerustgesteld dat het goed is geregeld."
De HypotheekAcademie biedt ook helderheid in situaties
waarin aanpassing nodig is aan de hypotheek, zoals bij
echtscheiding of verbouwing, of we bekijken of het mogelijk is
naar die mooie lage(re) rente van nu te gaan. Er zijn
verschillende servicepakketten; de complete hypotheek kan
worden verzorgd, maar de klant kan ook onderdelen zelf
regelen en daarvoor korting krijgen.
Susan van der Graaf werkt samen met Marianne Ploeger en
Digna Mak in de vestiging van De HypotheekAcademie in
Heerhugowaard (zie ook Facebook).
Weten hoe De HypotheekAcademie Heerhugowaard
wordt beoordeeld? Kijk dan op advieskeuze.nl.
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