
Vraag Hypotheekrentekorting aan

www.hypotheekrentekorting.nl

Een woning kopen 
én tijdelijk geen 
hypotheekrentelasten
Ideaal voor koper 
én verkoper!

Met Hypotheekrentekorting heb je als koper van 

een woning voor een bepaalde tijd geen netto 

rentelasten over de hypotheek van de nieuw 

gekochte woning. En als verkoper maak je je huis 

financieel aantrekkelijk voor de koper. 

Vraag jouw 
Hypotheek-

rentekorting 
aan



Kies voor Hypotheekrentekorting 

Aankoopadvieshuis
Roerzicht 14, 6041XX Roermond

elenesteffgen@financieel-zeker.nl  |  0475-202174

AFM vergunning 12016626
KvK nummer 17203722

AFM vergunning
KvK nummer

Betaal geen netto hypotheekrente-
lasten gedurende de afgesproken 
maanden.

Bespaar met Hypotheekrentekorting. 
Zo houd je meer geld over om 
bijvoorbeeld je huis te verduurzamen 
of je woning in te richten.

Betaal (tijdelijk) geen dubbele 
hypotheekrentelasten wanneer je 
je woning nog niet verkocht hebt. 

Verkrijg notariële zekerheid bij de 
uitvoering van Hypotheekrentekorting.

Het huis wordt financieel 
aantrekkelijker voor kopers.

Het huis wordt makkelijker 
verkoopbaar.

Krijg extra (marketing)aandacht bij 
potentiële woningkopers. 

Hypotheekrentekorting is fiscaal en 
juridisch getoetst.

Hypotheekrentekorting wordt 
aangeboden door de onafhankelijk 
landelijke adviesketen
Financieel Zeker.

Voordelen voor mij als koper Voordelen voor mij als verkoper

ik ben koper ik ben verkoper

Onze adviseur berekent graag 
jouw voordeel. Vraag jouw 
Hypotheekrentekorting aan bij

Hypotheekrentekorting is een product van Financieel Zeker

Als je zelf geen woning gaat kopen 

of verkopen, wil een bekende 

van jou dat wellicht 

wel doen. 

tip een bekende
en verdien 

€100,-
Koop een huis en maak gebruik van de 
mogelijkheid om tot wel 24 maanden geen 
netto hypotheekrentelasten te hebben.

Financieel Zeker is een landelijke adviesketen 
van ruim 120 aangesloten kantoren op het 
gebied van hypotheken, verzekeringen en 
vermogensopbouw. Financieel Zeker staat niet 
alleen voor een helder, goed en onafhankelijk 
financieel advies, maar ook voor duurzaamheid. 
Wij zijn maatschappelijk relevant door financieel 
adviseurs duurzaam te laten ondernemen, 
waardoor hun klanten met een goed gevoel 
naar de toekomst kunnen kijken. Feel Good 
Finance noemen we dat.


