Hypotheek Service Abonnement voor € 15,00 per maand
Het Hypotheek Service Abonnement van Geraldo Ruesink financieel advies is onmisbaar voor
iedereen met een hypotheek.
Deze unieke service is samengesteld met de Nationale Hypotheekbond. Het onafhankelijk orgaan dat
24 uur per dag berekent of u kunt besparen op uw hypotheek en/of uw verzekeringen. De faciliteit
van het rekencentrum en de adviesmethode van de Nationale Hypotheekbond zijn uniek in
Nederland.
Met ons Hypotheek Service Abonnement bieden wij onder andere:
Dagelijks monitoring van uw hypotheek;
Dagelijkse vergelijking waarbij 80.000 voorwaarden en producten met elkaar worden vergeleken;
Doorlopende controle op mogelijke besparingen op uw hypotheek of bijbehorende
levensverzekeringen;
Direct berekenen of u kunt besparen;
Administreren van uw hypotheek en contact met u opnemen als u kunt besparen op uw
hypotheek;
U heeft één keer per twee jaar recht op een analyse van uw hypotheek ten opzichte van uw
actuele situatie. Hierbij wordt opnieuw beoordeeld hoe de hypotheek zich verhoudt ten aanzien van
uw inkomen en uw persoonlijke situatie bij pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid en
werkloosheid. U ontvangt van ons hiervan een overzichtelijk rapport;
Inventarisatie gehele verzekeringspakket bij het 2 jaarlijkse gesprek;
Doorlopende inzage in de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid, pensioen en
werkloosheid;
Wij adviseren u bij het einde van uw rentevaste periode;
Wanneer u gebruikt maakt van het Hypotheek Service Abonnement krijgt u op de tarieven
genoemd in ons dienstverleningsdocument standaard een korting van 10 %;
Onbeperkt telefonisch of via mail contact opnemen;
Mogelijkheid tot opzegging per elke maand naar keuze.

Als er een besparing mogelijk is op uw hypotheek of bijbehorende levensverzekeringen, dan nemen
wij direct met u contact op. Om uw hypotheek of levensverzekering aan te passen, maakt u soms
kosten. Deze kosten worden in de besparingsberekening meegenomen. Zo weet u altijd zeker dat u
ook inderdaad op uw maandlasten bespaart.
Betaal nooit onnodig te veel voor uw hypotheek. Het Hypotheek Service Abonnement biedt u de
zekerheid van een verantwoorde hypotheek met de voordeligste maandlast. Voor nu en in de
toekomst!
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Hoe zit het met provisie?
Wij ontvingen voorheen provisie van banken of verzekeraars als beloning voor onze totale
dienstverlening. U betaalde daarvoor een opslag op uw verzekeringspremie of rente.
Vanaf januari 2013 ontvangen wij geen provisie meer op nieuw afgesloten levensverzekeringen,
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en hypotheken.
Met het Hypotheek Service Abonnement, betaalt u ons rechtstreeks. Indien u zonder service
abonnement de genoemde diensten wenst af te nemen dan zullen wij u daarvoor kosten in rekening
brengen. Wij zullen u op voorhand op de hoogte brengen van deze kosten.
Hoe lang loopt het abonnement?
Het service abonnement geldt voor onbepaalde tijd. U mag het abonnement op elk gewenst moment
opzeggen. Het abonnement eindigt dan aan het einde van de maand waarin u heeft opgezegd. Vanaf
die datum eindigt dan ook onze dienstverlening.
Ook wij mogen het service abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Ook dan eindigt het
abonnement aan het einde van de maand waarin wij hebben opgezegd.
Wat gebeurt er als u niet, of niet op tijd, betaalt?
Als u een achterstand heeft in de betaling van de abonnementskosten, dan sturen wij u een
aanmaning. Betaalt u ook daarna niet, dan hebben wij het recht om onze dienstverlening op te
schorten of de overeenkomst met u op te zeggen.
Wat gebeurt er na opzegging van het abonnement?
Als u het abonnement opzegt, heeft u de keuze om ons nog steeds te laten zorgen voor uw
hypotheek en de bijbehorende verzekeringen. Wij zullen dan met u afspreken welke werkzaamheden
wij voor u verrichten en tegen welk tarief. Maar u kunt er ook voor kiezen om helemaal geen
dienstverlening meer van ons af te nemen. In dat geval moet u de via ons afgesloten hypotheek en
verzekeringen laten overboeken naar een andere tussenpersoon.
Wijziging
Wij willen u zo goed mogelijk bijstaan. Als wij het nodig vinden om daarvoor de met u gemaakte
afspraken eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, dan mogen wij dat doen. Wij stellen u daarbij op de
hoogte van de gevolgen die deze aanpassingen voor u hebben. Kunt u zich niet in de aanpassingen
vinden? Dan mag u de overeenkomst opzeggen. De overeenkomst eindigt dan aan het einde van de
maand waarin u heeft opgezegd.
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