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HYPOTHEEKADVIES WAARMEE 
U ZELF UW TOEKOMST BEPAALT

Kuindersma Verzekeringen & Hypotheken 

Douwe Egbertsplein 1
8501 AB  JOURE 

Telefoon: 0513-417755 | Fax: 0513-417744
E-mail: info@kuindersma.nl | Internet: www.kuindersma.nl

wat betaalt u ons?

Geen provisie maar een uurtarief of een vaste vergoeding die we vooraf met u overeenkomen.
Wij ontvangen geen afsluitprovisie van de geldverstrekker of verzekeraar. U betaalt ons, transparant en geheel passend bij onze onaf-
hankelijkheid, de kosten rechtstreeks. Door deze onafhankelijke positie kunnen wij voor u onderhandelen met geldverstrekkers en extra 
scherp voor u inkopen.

Hoe worden onze Kosten bereKend? 

In onze opdrachtbevestiging geven wij aan hoeveel uur wij denken bezig te zijn met de stappen Inventarisatie, Advies, Bemiddeling 
en Nazorg, en welke kosten wij bij u in rekening brengen. Over het algemeen kunnen deze kosten worden meegefinancierd en zijn ze 
fiscaal aftrekbaar.

Dienstverlening
Een hypotheek of pensioenregeling afsluiten is één ding, maar het “volgen” ervan de komende jaren is niet minder belangrijk. Wijzi-
gingen in uw persoonlijke omstandigheden, maar ook wijzigingen op fiscaal gebied kunnen grote invloed hebben op uw hypotheek of 
pensioen. Het is dus van groot belang, dat er met regelmaat wordt gekeken of hetgeen is afgesloten, nog voldoet  aan uw wensen.
Daarom bieden wij u de keuze uit een aantal service-abonnementen. Hiermee kunnen wij u van dienst zijn op het moment dat u vragen 
heeft, er wijzigingen zijn op fiscaal of persoonlijk vlak, er rentewijzigingen zijn, enzovoorts. Onze adviseurs informeren u hier graag over.

wat wij van u verwacHten

• Openheid over uw persoonlijke en financiële situatie
• Aangeven van uw wensen en behoeften
• Volledige en juiste informatie
• Doornemen en controleren van onze informatie
• Doorgeven van wijzigingen in uw situatie
• Contact met ons opnemen bij fouten of onjuistheden
• Vragen stellen als iets onduidelijk is

wat Kunnen wij nog meer voor u doen?

We hopen dat u met deze brochure voldoende inzicht en vertrouwen in onze dienstverlening en werkwijze heeft gekregen. Uiteraard 
kunnen we hier nooit volledig zijn. Daarom verwijzen wij u voor informatie over hypotheekvormen, rente-vast termijnen, fiscale 
aspecten en begrippen graag naar onze website www.kuindersma.nl.

Heeft u vragen, aarzelt u dan niet om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.

contactgegevens:  

Kuindersma Verzekeringen & Hypotheken 
Douwe Egbertsplein 1
8501 AB  JOURE 
Telefoon : 0513-417755 
Fax : 0513-417744
E-mail : info@kuindersma.nl 
www.kuindersma.nl



UW EIGEN HUIS, UW EIGEN HYPOTHEEK 
UW EIGEN FINANCIËLE TOEKOMST

Het kiezen van de juiste hypotheek is niet eenvoudig. Maar wel belangrijk. Omdat het gaat om een beslissing die jarenlang 
van invloed is op uw besteedbaar inkomen. Dus heeft u het huis van uw dromen gevonden, dan wilt u er zeker van zijn dat 
u de hypotheek krijgt die echt bij ú past. 

Wel of niet aflossen, sparen of beleggen, rente variabel of voor 10 jaar vast? De mogelijkheden zijn haast onbeperkt, en dat 
maakt het niet eenvoudiger. Attent-limburg begrijpt dit en maakt het voor u minder complex dan het op het eerste gezicht 
lijkt. Door samen met u te kijken naar hypotheekoplossingen die inspelen op de lange termijn. Op veranderingen in uw 
leven. En op andere dingen die u belangrijk vindt in het leven. 

In deze brochure geven wij u inzicht in het hypotheekproces. Wij vertellen wie we zijn en zetten op een rij wat u van ons 
kunt verwachten en wat wij van u vragen. Tevens krijgt u vooraf helder in beeld welke kosten wij rekenen voor onze 
dienstverlening en ziet u om welke stappen het gaat bij het afsluiten van een hypotheek.

WIE ZIJN WIJ?

Limburg is een unieke regio met een eigen karakter. Zichtbaar in het landschap, de mensen en de cultuur. Attent 
Limburg past als geen ander in deze regio. Een bedrijf met een duidelijk eigen gezicht: onafhankelijk, nuchter en met 
een eerlijke no-nonsense aanpak. 

Attent Limburg werkt ook landelijk, op persoonlijke basis en is volledig onafhankelijk. Alleen uw belang telt. 

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Wat wil dat zeggen? Wij zijn niet gebonden aan financiële producten van bepaalde 
banken of hypotheekverstrekkers. Als Hypotheekadviseur adviseren, bemiddelen en bieden wij nazorg op het gebied 
van hypotheken en andere financiële producten. Waarbij in alles uw belang voorop staat!

Attent Limburg maakt financiële zaken tot vertrouwenszaken, en door de persoonlijke aanpak tevens tot 
mensenzaken. Hiermee wijzen wij u de juiste weg.  

WAT DOEN WIJ VOOR U!

Ons kantoor biedt u uitgebreid financieel advies. 
Dit betekent dat we u niet alleen adviseren op het 
gebied van hypotheken, maar ook op tal van andere 
zaken die daarop van invloed zijn of mee 
samenhangen. 
Of te wel, financiële planning rondom de eigen 
woning.

HypotHeKen, wat Komt er nog meer bij KijKen? 

Een hypotheek kent een lange looptijd. Gedurende deze periode kan er van alles wijzigen in uw omstandigheden, wensen of 
mogelijkheden. Denk aan het verbouwen van uw woning, het wijzigen van de rentestand of het veranderen van de werkomgeving.
Maar ook aanpassingen van wetten en fiscale regels door de overheid kunnen van invloed zijn op uw persoonlijke situatie. In al deze 
gevallen staan wij voor u klaar. En bekijken dan samen met u of aanpassing van de hypotheek gewenst en mogelijk is.

Hoe Komen wij tot een advies

Bij het voor u verkrijgen van een hypotheek (maar ook bij de meeste andere financiële producten) gaan wij altijd volgens een vast 
stappenplan te werk. Het voordeel hiervan is dat u vooraf precies weet waar u aan toe bent, wat de kosten zijn voor onze 
werkzaamheden en dat u zelf kunt beslissen of en wanneer u de volgende stap neemt.

hypotheken levens 
verzekeringen

Particuliere 
schadeverzekeringen

Zakelijke
schade-
verzekeringen

sparenoverbruggings-
kredieten

AOV

Begeleiden 
startersleningen

stap 1: oriëntatie (gratis) •	 Kennismaking
•	 Wat zijn uw vragen?
•	 Eventuele gratis maximale hypotheektoets
•	 Toelichting stappenplan
•	 Opdrachtbevestiging

stap 2: inventarisatie 
• Uw persoonlijke situatie en doelstellingen 

	 • Uw financiële positie
	 • Risicobereidheid
	 • Beantwoorden van uw vragen

stap 3: advies • Persoonlijk adviesrapport
	 • Welke hypotheekconstructie past bij u
	 • Wat zijn de maximale maandlasten die u kunt of wilt dragen
	 • Welke producten van welke aanbieders zijn voor u interessant
	 • Gaan wij voor u bemiddelen?

stap 4: bemiddeling 
• Vergelijken rente en voorwaarden aanbieders

	 • Wij vragen offertes voor u aan
	 • Grondig doornemen hypotheekofferte
	 • Ontzorgen tot ontvangst sleutel

stap 5: nazorg gedurende Het eerste jaar 
	 • Onbeperkte mogelijkheid om vragen te stellen over de afgesloten hypotheek en andere afgesloten producten.
	 • Begeleiding bij de afhandeling van administratieve zaken rond de hypotheek en de daarbij afgesloten producten
	 • Na eerste jaar mogelijkheid tot het afsluiten van een serviceabonnement.

Vraag naar de voorwaarden voor een optimale service van uw hypotheek.



uw eigen Huis, uw eigen HypotHeeK
uw eigen financiële toeKomst

Het kiezen van de juiste hypotheek is niet eenvoudig. Maar wel belangrijk. Omdat het gaat om een beslissing die jarenlang van invloed 
is op uw besteedbaar inkomen. Dus heeft u het huis van uw dromen gevonden, dan wilt u er zeker van zijn dat u de hypotheek krijgt 
die echt bij ú past.

Wel of niet aflossen, sparen of beleggen, rente variabel of voor 10 jaar vast? De mogelijkheden zijn haast onbeperkt, en dat maakt 
het niet eenvoudiger. Kuindersma Verzekeringen & Hypotheken begrijpt dit en maakt het voor u minder complex dan het op het eerste 
gezicht lijkt. Door samen met u te kijken naar hypotheekoplossingen die inspelen op de lange termijn. Op veranderingen in uw leven.
En op andere dingen die u belangrijk vindt in het leven.

In deze brochure geven wij u inzicht in het hypotheekproces. Wij vertellen wie we zijn en zetten op een rij wat u van ons kunt 
verwachten en wat wij van u vragen. Tevens krijgt u vooraf helder in beeld welke kosten wij rekenen voor onze dienstverlening en ziet 
u om welke stappen het gaat bij het afsluiten van een hypotheek.

wie zijn wij?

Friesland is een unieke regio met een eigen karakter. Zichtbaar in het landschap, de mensen en de cultuur. Kuindersma past als geen 
ander in deze regio. Een bedrijf met een duidelijk eigen gezicht: onafhankelijk, nuchter en met een eerlijke no-nonsense aanpak.

De naam Kuindersma is al ruim 100 jaar verbonden aan financiële zaken. Dus kiest u voor Kuindersma, dan weet u dat u zaken 
doet met een gerenommeerd en betrouwbaar kantoor. Met kennis van zaken en als geen ander thuis in de markt.

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Wat wil dat zeggen? Wij zijn niet gebonden aan financiële producten van bepaalde banken of 
hypotheekverstrekkers. Als Erkend Hypotheekadviseur adviseren, bemiddelen en bieden wij nazorg op het gebied van hypotheken en 
andere financiële producten. Waarbij in alles uw belang voorop staat!

Kuindersma maakt financiële zaken tot vertrouwenszaken, en door de persoonlijke aanpak tevens tot mensenzaken.
Hiermee wijzen wij u de juiste weg.

wat doen wij voor u!

Ons kantoor biedt u uitgebreid financieel advies.
Dit betekent dat we u niet alleen adviseren op het gebied 
van hypotheken, maar ook op tal van andere zaken die
daarop van invloed zijn of mee samenhangen.
Of te wel, financiële planning rondom de eigen woning.

HYPOTHEKEN, WAT KOMT ER NOG MEER BIJ KIJKEN? 

Een hypotheek kent een lange looptijd. Gedurende deze periode kan er van alles wijzigen in uw omstandigheden, 
wensen of mogelijkheden. Denk aan het verbouwen van uw woning, het wijzigen van de rentestand of het veranderen 
van de werkomgeving. Maar ook aanpassingen van wetten en fiscale regels door de overheid kunnen van invloed zijn op 
uw persoonlijke situatie. In al deze gevallen staan wij voor u klaar. En bekijken dan samen met u of aanpassing van de 
hypotheek gewenst en mogelijk is.

HOE KOMEN WIJ TOT EEN ADVIES

Bij het voor u verkrijgen van een hypotheek (maar ook bij de meeste andere financiële producten) gaan wij altijd 
volgens een vast stappenplan te werk. Het voordeel hiervan is dat u vooraf precies weet waar u aan toe bent, wat de 
kosten zijn voor onze werkzaamheden en dat u zelf kunt beslissen of en wanneer u de volgende stap neemt.

hypotheken levens
verzekeringen

beleggings-
rekeningen 
en –fondsen

schade-
verzekeringen

sparenoverbruggings-
kredieten

begeleiding- 
echtscheiding

begeleiding- 
startersleningen

stap 1: oriëntatie (gratis) •	 Kennismaking
•	 Wat zijn uw vragen?
•	 Eventuele gratis maximale hypotheektoets
•	 Toelichting stappenplan
•	 Opdrachtbevestiging

stap 2: inventarisatie 
• Uw persoonlijke situatie en doelstellingen 

	 • Uw financiële positie
	 • Risicobereidheid
	 • Beantwoorden van uw vragen

stap 3: advies • Persoonlijk adviesrapport
	 • Welke hypotheekconstructie past bij u
	 • Wat zijn de maximale maandlasten die u kunt of wilt dragen
	 • Welke producten van welke aanbieders zijn voor u interessant
	 • Gaan wij voor u bemiddelen?

stap 4: bemiddeling 
• Vergelijken rente en voorwaarden aanbieders

	 • Wij vragen offertes voor u aan
	 • Grondig doornemen hypotheekofferte
	 • Ontzorgen tot ontvangst sleutel

stap 5: nazorg gedurende Het eerste jaar 
	 • Onbeperkte mogelijkheid om vragen te stellen over de afgesloten hypotheek en andere afgesloten producten.
	 • Begeleiding bij de afhandeling van administratieve zaken rond de hypotheek en de daarbij afgesloten producten
	 • Na eerste jaar mogelijkheid tot het afsluiten van een serviceabonnement.

Vraag naar de voorwaarden voor een optimale service van uw hypotheek.



uw eigen Huis, uw eigen HypotHeeK
uw eigen financiële toeKomst

Het kiezen van de juiste hypotheek is niet eenvoudig. Maar wel belangrijk. Omdat het gaat om een beslissing die jarenlang van invloed 
is op uw besteedbaar inkomen. Dus heeft u het huis van uw dromen gevonden, dan wilt u er zeker van zijn dat u de hypotheek krijgt 
die echt bij ú past.

Wel of niet aflossen, sparen of beleggen, rente variabel of voor 10 jaar vast? De mogelijkheden zijn haast onbeperkt, en dat maakt 
het niet eenvoudiger. Kuindersma Verzekeringen & Hypotheken begrijpt dit en maakt het voor u minder complex dan het op het eerste 
gezicht lijkt. Door samen met u te kijken naar hypotheekoplossingen die inspelen op de lange termijn. Op veranderingen in uw leven.
En op andere dingen die u belangrijk vindt in het leven.

In deze brochure geven wij u inzicht in het hypotheekproces. Wij vertellen wie we zijn en zetten op een rij wat u van ons kunt 
verwachten en wat wij van u vragen. Tevens krijgt u vooraf helder in beeld welke kosten wij rekenen voor onze dienstverlening en ziet 
u om welke stappen het gaat bij het afsluiten van een hypotheek.

wie zijn wij?

Friesland is een unieke regio met een eigen karakter. Zichtbaar in het landschap, de mensen en de cultuur. Kuindersma past als geen 
ander in deze regio. Een bedrijf met een duidelijk eigen gezicht: onafhankelijk, nuchter en met een eerlijke no-nonsense aanpak.

De naam Kuindersma is al ruim 100 jaar verbonden aan financiële zaken. Dus kiest u voor Kuindersma, dan weet u dat u zaken 
doet met een gerenommeerd en betrouwbaar kantoor. Met kennis van zaken en als geen ander thuis in de markt.

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Wat wil dat zeggen? Wij zijn niet gebonden aan financiële producten van bepaalde banken of 
hypotheekverstrekkers. Als Erkend Hypotheekadviseur adviseren, bemiddelen en bieden wij nazorg op het gebied van hypotheken en 
andere financiële producten. Waarbij in alles uw belang voorop staat!

Kuindersma maakt financiële zaken tot vertrouwenszaken, en door de persoonlijke aanpak tevens tot mensenzaken.
Hiermee wijzen wij u de juiste weg.

wat doen wij voor u!

Ons kantoor biedt u uitgebreid financieel advies.
Dit betekent dat we u niet alleen adviseren op het gebied 
van hypotheken, maar ook op tal van andere zaken die
daarop van invloed zijn of mee samenhangen.
Of te wel, financiële planning rondom de eigen woning.

HypotHeKen, wat Komt er nog meer bij KijKen? 

Een hypotheek kent een lange looptijd. Gedurende deze periode kan er van alles wijzigen in uw omstandigheden, wensen of 
mogelijkheden. Denk aan het verbouwen van uw woning, het wijzigen van de rentestand of het veranderen van de werkomgeving.
Maar ook aanpassingen van wetten en fiscale regels door de overheid kunnen van invloed zijn op uw persoonlijke situatie. In al deze 
gevallen staan wij voor u klaar. En bekijken dan samen met u of aanpassing van de hypotheek gewenst en mogelijk is.

Hoe Komen wij tot een advies

Bij het voor u verkrijgen van een hypotheek (maar ook bij de meeste andere financiële producten) gaan wij altijd volgens een vast 
stappenplan te werk. Het voordeel hiervan is dat u vooraf precies weet waar u aan toe bent, wat de kosten zijn voor onze 
werkzaamheden en dat u zelf kunt beslissen of en wanneer u de volgende stap neemt.

hypotheken levens
verzekeringen

beleggings-
rekeningen 
en –fondsen

schade-
verzekeringen

sparenoverbruggings-
kredieten

begeleiding- 
echtscheiding

begeleiding- 
startersleningen

STAP 1: ORIËNTATIE (GRATIS) 
• Kennismaking
• Wat zijn uw vragen?
• Eventuele gratis maximale hypotheektoets
• Toelichting stappenplan
• Opdrachtbevestiging

STAP 2: INVENTARISATIE • Uw persoonlijke situatie en doelstellingen
• Uw financiële positie
• Risicobereidheid
• Beantwoorden van uw vragen

STAP 3: ADVIES • Persoonlijk adviesrapport
• Welke hypotheekconstructie past bij u
• Wat zijn de maximale maandlasten die u kunt of wilt dragen
• Welke producten van welke aanbieders zijn voor u interessant
• Gaan wij voor u bemiddelen?

STAP 4: BEMIDDELING • Vergelijken rente en voorwaarden aanbieders
• Toetsing van ons advies
• Wij vragen offertes voor u aan
• Grondig doornemen hypotheekofferte
• Ontzorgen tot ontvangst sleutel

STAP 5: NAZORG  
• Mogelijkheid tot het afsluiten van een serviceabonnement.

Vraag naar de voorwaarden voor een optimale service van uw hypotheek.
• Onbeperkte mogelijkheid om vragen te stellen over de afgesloten hypotheek en andere afgesloten producten.
• Begeleiding bij de afhandeling van administratieve zaken rond de hypotheek en de daarbij afgesloten producten
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HypotHeeKadvies waarmee 
u zelf uw toeKomst bepaalt

Kuindersma Verzekeringen & Hypotheken 

Douwe Egbertsplein 1
8501 AB  JOURE 

Telefoon: 0513-417755 | Fax: 0513-417744
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WAT BETAALT U ONS?

Geen provisie maar een uurtarief of een vaste vergoeding die we vooraf met u overeenkomen.
Wij ontvangen geen afsluitprovisie van de geldverstrekker of verzekeraar. U betaalt ons, transparant en geheel passend bij 
onze onaf-hankelijkheid, de kosten rechtstreeks. Door deze onafhankelijke positie kunnen wij voor u onderhandelen met 
geldverstrekkers en extra scherp voor u inkopen. 

HOE WORDEN ONZE KOSTEN BEREKEND? 

In onze opdrachtbevestiging geven wij duidelijk aan of u per uur betaald of dat u kiest voor een vaste vergoeding. De vaste 
vergoeding staat bij de stappen Inventarisatie, Advies, Offerte en Bemiddeling  per onderdeel genoemd. Over het algemeen 
kunnen deze kosten worden meegefinancierd en zijn ze fiscaal aftrekbaar.  

Nazorg
Een hypotheek of pensioenregeling afsluiten is één ding, maar het “volgen” ervan de komende jaren is niet minder 
belangrijk. Wijzi-gingen in uw persoonlijke omstandigheden, maar ook wijzigingen op fiscaal gebied kunnen grote invloed 
hebben op uw hypotheek of pensioen. Het is dus van groot belang, dat er met regelmaat wordt gekeken of hetgeen is 
afgesloten, nog voldoet  aan uw wensen. Daarom bieden wij u de keuze uit een aantal service-abonnementen. Hiermee 
kunnen wij u van dienst zijn op het moment dat u vragen heeft, er wijzigingen zijn op fiscaal of persoonlijk vlak, er 
rentewijzigingen zijn, enzovoorts. Onze adviseurs informeren u hier graag over.

WAT WIJ VAN U VERWACHTEN
• Openheid over uw persoonlijke en financiële situatie
• Aangeven van uw wensen en behoeften
• Volledige en juiste informatie
• Doornemen en controleren van onze informatie
• Doorgeven van wijzigingen in uw situatie
• Contact met ons opnemen bij fouten of onjuistheden
• Vragen stellen als iets onduidelijk is

WAT KUNNEN WIJ NOG MEER VOOR U DOEN?

We hopen dat u met deze brochure voldoende inzicht en vertrouwen in onze dienstverlening en werkwijze heeft 
gekregen. Uiteraard kunnen we hier nooit volledig zijn. Daarom verwijzen wij u voor informatie over 
hypotheekvormen, rente-vast termijnen, fiscale aspecten en begrippen graag naar onze website www.Attent-Limburg.nl.  

Heeft u vragen, aarzelt u dan niet om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst. 
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