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HUIS KOPEN? NU……. 
 

Begin van dit jaar was de hypotheekrente al zo laag dat een verdere daling niet te verwachten was. In mei leek er 
een einde te komen aan de lage rentes. De eerste banken voerden namelijk renteverhogingen door. Toch zijn de 
afgelopen maanden de hypotheekrentes nog verder verlaagd. De huizenmarkt is zich aan het herstellen en het is op 
dit moment zeer goedkoop om geld te lenen voor een huis. Wilt u een huis kopen? Sla nu uw slag! 
 

Het herstel van de huizenmarkt is ingezet. In de grote steden is het veel eenvoudiger geworden 
om een huis te verkopen. Landelijk gezien zijn de huizenprijzen weer langzaam aan het stijgen. 
 

Vooral door het samenvallen van het herstellen van de huizenprijzen en de zeer lage hypotheek- 
rente is het een geschikt moment om een huis te kopen! Nog steeds is het voor veel mensen 
lastig om een financiering te krijgen, maar door toenemende concurrentie is er nu wel een 
ruimere keuze in banken. Het wordt bijvoorbeeld voor flexwerkers steeds makkelijker om  
toch een hypotheek te kunnen krijgen. 
 

Denk ook eens aan gedeeltelijke financiering via de ouders. Starters die de financiering niet rond 
kunnen krijgen kunnen de financiering ook gedeeltelijk via de ouders regelen. 
 

Samen de mogelijkheden bekijken? Neem dan nu contact met ons op, tel.nr. 0592-317840. 

   
 
 
 

 
 
 

SEPA/IBAN 
 

Door de komst van SEPA (Single Euro Payments Area)/IBAN zijn er een aantal veranderingen ontstaan in 
onder andere het incasseren van bijvoorbeeld de premie door verzekeringsmaatschappijen en bedrijven. 
 

Tegenwoordig dient u een doorlopende machtiging in te vullen en ondertekend te retourneren 
naar de desbetreffende instantie zodat men automatisch kan incasseren. 
 

Wij willen u erop wijzen dat het van belang is dat u deze doorlopende machtiging ondertekend 
terugstuurt naar de instantie om problemen te voorkomen, zoals een betalingsachterstand, 
onverzekerd zijn, bijvoorbeeld het onverzekerd rondrijden in uw voertuig en eventuele daaruit 
voortvloeiende boetes.  
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WERKWIJZE VAN BERKEL ADVIESGROEP B.V. 
 

Bij ons kantoor kunt u terecht voor financiële diensten, zoals hypotheken, schade- en levensverzekeringen, 
belasting, pensioen en sparen. Daarnaast kunnen wij u helpen met het zoeken van specialisten, zoals 
boekhouders, notarissen en makelaars. Bij ons staat u als klant centraal en bent u geen nummer. Uw 
persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad.  
 

U kunt bij ons terecht bij drie adviseurs welke u met alles willen helpen waar mogelijk. Zij 
bemiddelen voor u bij het afsluiten van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling. 
Onze dienstverlening kenmerkt zich door onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid, 
flexibiliteit en kennis van zaken. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met  
u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen. 
 

Afspraak maken? 
Vindt u het verstandig een afspraak te maken over bijvoorbeeld een huis, hypotheek, pensioen, 
zorgverzekering? U kunt ons altijd telefonisch bereiken, tel.nr. 0592-317840, maar ook middels 
de e-mail, info@vanberkeladviesgroep.nl, onze website www.vanberkeladviesgroep.nl. 
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HYPOTHEEK HERSTELADVIES 
 

Het uitgangspunt bij het hersteladvies van hypotheken is het oorspronkelijke doel van u als klant.  
 

Is het nog mogelijk om de oorspronkelijke doelstelling te behalen, en zo niet, hoe kan  
de positie van u als klant dan zoveel mogelijk worden verbeterd.  
 

De wereld verandert snel om ons heen. De vraag is nu of uw huidige hypotheek nog  
wel bij uw doelstellingen en uw vermogenspositie past als u gepensioneerd bent. 
 

Wenst u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op! 
 

 ERKEND FINANCIEEL ADVISEUR 
 

Per 1 januari 2016 is er een nieuw keurmerk van toepassing: Erkend Financieel Adviseur. 
De titel vervangt hiermee Erkend Hypotheek Adviseur. 
 

De toegevoegde waarde van de brede Erkend Financieel Adviseur wordt gevormd door training 
op integrale advisering, budgettering en de analyse van inkomensrisico’s. 
 

Ook Van Berkel Adviesgroep mag zich Erkend Financieel Adviseur noemen. 
 

STOPT UW HYPOTHEEKRENTEAFTREK IN 2031? 
 

Geen recht meer op renteaftrek voor hypotheken van voor 2001. 30 jaar na het afsluiten van de hypotheek loopt u 
misschien een groot financieel risico. Na een periode van 30 jaar heeft u namelijk geen recht meer op de renteaftrek 
van uw hypotheek. 
 

Deze 30-jaarsperiode is ingegaan vanaf 1 januari 2001. Had u op 31 december 2000 al een 
hypotheek? Dan tellen de jaren daarvoor niet mee en gaat de 30-jaarsperiode in vanaf 1 januari 
2001. In 2031 vervalt hierdoor voor veel Nederlanders het recht op hypotheekrenteaftrek. Dit 
geldt misschien ook voor u. Heeft u tijdens de looptijd van uw hypotheek niet afgelost en doet u 
dit aan het einde van de looptijd ook niet, dan worden uw netto woonlasten aanzienlijk hoger, 
met als gevolg dat u misschien niet meer in uw woning kunt blijven wonen. 
 

Het einde van de 30-jaarsperiode ligt voor uw gevoel misschien nog ver weg. Net als de 
einddatum van de einddatum van uw hypotheek. Maar het kan geen kwaad om tussentijds te 
bekijken wat er met uw hypotheek gaat gebeuren.  
 

Wenst u dit samen met ons te bekijken? Neem dan contact met ons op. 
 

 
 

 

ZORGVERZEKERING 2016 

 
Vanaf half november maken de zorgverzekeraars de nieuwe premies voor 2016 bekend. Ook in  
2016 gaat er weer het een en ander veranderen aan je zorgverzekering.  
 

Zorgverzekeringen zijn best ingewikkeld. Maar wij maken het makkelijker voor u.  
Wij zetten alles voor u op een rij en helpen u met het afsluiten en overstappen. 
 

Wenst u hulp met uw zorgverzekering? Neem dan contact met ons op! 
Tel.nr. 0592-317840 of stuur een e-mail naar info@vanberkeladviesgroep.nl 
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