Doe de HYPOTHEEKCHECK
Wat is een hypotheekcheck!
 Tijdens een hypotheekcheck wordt
bekeken of uw hypotheek nog bij u past
en of deze aan uw wensen voldoet.
Waarom:
 U heeft een hypotheek met een
woekerpolis.
 Uw rentevaste periode loopt af.
 Rentevergelijking.
 Uw hypotheek wordt niet regelmatig
nagekeken door een adviseur.
 U hebt het gevoel dat uw hypotheek niet
bij u past.
 Financiële ruimte voor uw partner
wanneer u komt te overlijden.
 Wat zijn de gevolgen als u
arbeidsongeschikt of werkloos wordt.
Wanneer:
 Een afspraak kan gemaakt worden

wanneer u dat wilt, zowel overdag als ’s
avonds.

Wat kunnen we
voor u berekenen?
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Waar:
 Een afspraak kan op het kantoor in
Bolsward of bij u thuis.
Werkwijze:
 Eerste gesprek: Heeringa Assurantiën
inventariseert uw wensen en hypotheek.
 Tweede gesprek: Heeringa
Assurantiën bespreekt met u een
hypotheekberekening, waarin uw
wensen centraal staan.
Kosten:
 Bovengenoemde 2 gesprekken zijn
vrijblijvend er zonder kosten

Denkt u na over een hypotheekcheck?

15 x 5

BEL VOOR EEN AFSPRAAK:

0515-576909

Jongemastraat 47, Bolsward
www.heeringaassurantien.nl

Doe de verzekeringsof hypotheekcheck!
Prettig ﬁnancieel kennismaken.
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Doe de VERZEKERINGSCHECK
Een verzekeringscheck? Wat is dat?
 Een verzekeringscheck is het nakijken
van uw huidige verzekeringen.

Waar:
 Een afspraak kan op het kantoor in
Bolsward of bij u thuis.

Waarom:
 Uw verzekeringen worden niet
regelmatig nagekeken door een
adviseur.
 Overzicht van verzekeringen kwijt.
 Te laag of te hoog verzekerd.
 Dubbele verzekeringen.
 Het betalen hoge premie.
 Woekerpolis.

Werkwijze:
 Eerste gesprek: Heeringa Assurantiën
inventariseert uw wensen en
verzekeringen.
 Tweede gesprek: Heeringa
Assurantiën bespreekt met u een
verzekeringsoverzicht, waarin uw
verzekeringen staan en een advies.

Wanneer:
 Een afspraak kan gemaakt worden
wanneer u dat wilt.
 Dit kan zowel overdag als ’s avonds.

“HEERINGA: mijn adviseur voor
hypotheken & verzekeringen”

Kosten:
 Deze gesprekken zijn vrijblijvend en
zonder kosten.
Denkt u na over een verzekeringscheck?

BEL VOOR EEN AFSPRAAK:

0515-576909

