
Geachte relatie,  

 

Er is de laatste tijd weer, of laten we zeggen nog steeds, veel te doen over hypotheken. 

Wij kunnen ons voorstellen dat er nogal wat vragen zijn over alles wat met hypotheken te maken 

heeft. 

Vragen zoals: 

- Wat gaat er gebeuren  met de hypotheekrente aftrek? 

- Hoe zit het met mijn hypotheekrente aftrek? 

- Moet ik vanaf 2013 verplicht aflossen? 

- Is dit nu juist een goed moment om een  huis te kopen of juist niet? 

- Is mijn hypotheek wel goed geregeld? 

- Hoe los ik straks mijn hypotheek af? 

- Moet ik straks mijn hypotheek aflossen? 

- Levert het sparen wel genoeg op? 

- Los ik straks mijn hypotheek wel af?  

- Heb ik de zekerheid over wat ik straks kan aflossen? 

- Is het nodig om nu of straks of gedurende de looptijd af te lossen? 

- Wat gebeurt er als mijn partner of ik  zonder werk komen te zitten? 

- Wat gebeurt er als mijn partner of ik arbeidsongeschikt raken? 

 

Allemaal vragen, situaties waarvan wij ons voor kunnen stellen dat u daar graag een antwoord op 

zou willen hebben. 

 

Wij zijn ervoor om u hier zo goed mogelijk de antwoorden op te geven. 

 

Wilt u graag eens met ons hierover in gesprek, neem dan contact met ons op via de telefoon 0515-

576525 of de email info @egfrl.nl.  

 

Wij zijn er voor u. 

 

   

Met vriendelijke groet, 

 

 

Excellent Groep Friesland 

De Marne 57 

8701 PV Bolsward  

Tel.  0515-576525 / 0515-576373                        

  

E-mail: info@excellentgroepfriesland.nl 

Website: www.excellentgroepfriesland.nl 

Website: www.frieslandkredietservice.nl  

  



De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en 

gebruik door anderen is niet toegestaan, tenzij anders bepaald. Door de elektronische verzending van 

het bericht kunnen er geen rechten ontleend worden aan de informatie.  

Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief per e-mail >> 

 

 


