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Rentemiddeling voor uw hypotheek? Laat u informeren en neem contact met ons op. 

 
Bij rentemiddeling wordt uw vaste hypotheekrente vergeleken met de actuele hypotheekrente in de 
markt. Wanneer de marktrente lager is dan de hypotheekrente die u betaalt, dan kunt u uw 
hypotheekverstrekker vragen om het renteverschil te middelen. Of rentemiddeling voor uw hypotheek 
mogelijk is, kunt u lezen in de voorwaarden van uw hypotheek . Of het in uw situatie ook mogelijk is 
dient  te worden opgevraagd bij uw geldverstrekker. 
Wij zijn gaarne bereid u te informeren dus neem contact met ons op. 
 
Stel: u heeft een hypotheek afgesloten met een rentevast periode van 10 jaar voor 5%. Tijdens de 
rentevast periode daalt de hypotheekrente in de markt sterk. U wilt dan graag ook uw rentetarief 
verlagen. Wanneer u uw hypotheek zou oversluiten, zou u een hoge boeterente krijgen. Het alternatief is 
rentemiddeling. 
 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

Hypotheekrelatiekorting 
 

Eindelijk wordt er ook eens gekeken naar al die mensen die een abonnement 
hebben. Bent u van plan een andere woning te kopen of gaat een van de kinderen 
op zichzelf wonen dan hebben wij voor u een aanzienlijke korting. 
 
Lever uw hypotheekrelatiekorting bon in !! 
€ 500 op uw nieuwe hypotheek  
 
Zeker de moeite waard om aan ons advies te vragen. 

Zorgpremie alternatief : Kijk ook eens naar Stad Holland Zorgverzekeraar 
Stad Holland laat premie slechts beperkt stijgen ondanks dat er voor wat betreft basis en aanvullende 
van toepassing is.  
In tegenstelling tot de eerdere verwachting van het ministerie van VWS tijdens Prinsjesdag, die melding 
maakte van een premiestijging van bijna € 10 per maand, verhoogt Stad Holland de premie met slechts  
€ 3 per maand. 
De premie voor de restitutiepolis bedraagt in 2015 voor zowel individueel als collectief verzekerden € 
1.188 per jaar (€ 99 per maand) en u kiest zelf de zorgverlener uit. 
U heeft het afgelopen week weer in het nieuws gehoord dat het de moeite loont om te kijken naar uw 
zorgverzekering maar laat u niet misleiden door maatschappijen die daarvoor betalen bij 
vergelijkingssites. 
Wij zijn gaarne bereid u te informeren. 

  

 

BEKIJK OOK EENS ONZE WEBSITE: WWW.VANBERKELADVIESGROEP.NL 

  

Uw wachtwoord voor DigiD moet sinds kort aan strengere eisen voldoen. 
Wilt u bijvoorbeeld inloggen op Mijn toeslagen of een aangifteprogramma gebruiken? En voldoet uw 
wachtwoord niet aan de nieuwe eisen? 
Dan wordt u bij het inloggen gevraagd een nieuw, sterker wachtwoord op te geven. 
Wanneer u het wachtwoord hebt gewijzigd, bent u direct ingelogd. 

 


