Hypotheekgesprek vanuit huis
Overweegt u een appartement in De Groene Trede te kopen? Dan is het handig om te weten met
welke kosten u te maken krijgt. Zo weet u hoeveel geld u nodig hebt om een huis te kopen.
Hoe ga je om met dubbele woonlasten?
Heeft u een huur- of koophuis en koopt u een nieuwbouwwoning? Dan heeft u vaak dubbele
woonlasten in periode dat het nieuwe huis gebouwd wordt. Als u spaargeld hebt, kunt u die kosten
wellicht daarvan betalen. Heeft u dit geld niet of besteed u het liever anders? Met een
OverbruggingsHypotheek van de Rabobank kunt u de overwaarde van uw huidige koopwoning alvast
gebruiken voor uw nieuwe huis. Dit kan handig zijn als uw oude huis nog niet is verkocht.
Duurzaamheidskorting
Nieuwbouwwoningen die vanaf 2015 zijn gebouwd voldoen aan de duurzaamheidsnormen die de
overheid heeft gesteld. Hierdoor zijn ze energiezuinig of energieneutraal en is je huis klaar voor de
toekomst. Dat beloont de Rabobank. Koopt u een nieuwbouwhuis wat aan de voorwaarden van de
duurzaamheidseisen voldoet en sluit u de hypotheek af bij de Rabobank? Dan komt u misschien in
aanmerking voor 0,2% duurzaamheidskorting op je hypotheekrente. Dat scheelt niet alleen in de
energiekosten, maar ook in de maandelijkse hypotheeklasten.
Wilt u meer informatie over de duurzaamheidskorting? Of wilt u uw mogelijkheden berekenen? Kijk
op Rabobank.nl/nieuwbouw
Hypotheekgesprek vanuit huis
Voor een hypotheekgesprek hoeft u de deur niet uit. Onze adviseurs staan voor u klaar voor een
gesprek via video of telefoon. Zo beperken we het fysieke contact en creëren we een veilige
omgeving voor onze klanten en medewerkers in tijden van het Coronavirus.
Een online videogesprek is eenvoudig en veilig. U voert het gesprek via uw computer, laptop, tablet
of smartphone. Waar en wanneer het u uitkomt. Tijdens het gesprek bespreken we dezelfde
onderwerpen als bij een afspraak op ons kantoor. Voordeel: u bespaart reistijd, zit in uw eigen
omgeving en u voert het gesprek met onze vertrouwde adviseurs.
Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken voor een telefoongesprek.

Bel of mail voor het maken van een afspraak met Melanie Mellema, financieel adviseur.
Tel. Tel. +31 06 3068 1707
Financieeladvies.alkmaar@rabobank.nl

