Welke hypotheken
verstrekken wij:

Maak kennis
met...

Bij HypotheekCompany profiteer jij van een uitgebreid assortiment en altijd een
scherpe rente. Ons assortiment:

een initiatief van Syntrus Achmea

venn

HYPOTHEKEN

Jouw adviseur:

TBG Advies
Dam 143
2951 GA Alblasserdam
Tel. 078-6920100
info@tbgadvies.nl

Hypotheken

Aa ngesloten bij

Helping People

HypotheekCompany
Helping People
HypotheekCompany helpt aangesloten adviseurs die hypotheken als belangrijke pijler
binnen hun bedrijf zien, en zich als specialist op het gebied van hypotheken wil
profileren. Jouw adviseur is gespecialiseerd in het advies en wij ondersteunen adviseurs
met de bemiddeling. Dat is Helping People, dat is de missie waar HypotheekCompany
al sinds 1999 voor staat.
Hoe wij dat in praktische zin vertalen binnen het Hypotheek Support Center?
Daar vertellen we jou in deze flyer kort en bondig meer over.

Hypotheek Support Center

Ons Hypotheek Support Center is de centrale plek binnen de organisatie waar
adviseurs terecht kunnen met alle vragen op gebied van hypotheken. Ook wordt
jouw hypotheekaanvraag hier ontvangen, beoordeeld en doorgestuurd naar de
geldverstrekker. Zodra het renteaanbod binnen is sturen wij deze na controle samen
met de documentenlijst door naar jouw adviseur. De adviseur neemt contact met jou
op voor het tekenen van het renteaanbod, indien van toepassing, en bespreekt welke
documenten aangeleverd dienen te worden.

Het vervolg

Als jouw dossier is doorgezet volgen één of meerdere beoordelingen door de
geldverstrekker. Mocht blijken dat er nog documenten dienen te worden aangeleverd
of er vragen zijn vanuit de geldverstrekker? Dan lossen wij dat uiteraard, eventueel
samen met jou, op. Daarnaast monitoren wij jouw dossier bij de geldverstrekker en
zetten druk indien nodig. Zo kijken wij bijvoorbeeld of de bankbindende offerte op
tijd binnen is en signaleren wij het indien de ontbindende voorwaarden dreigen te
verlopen. Ook houden wij de definitieve passeerdatum nauwlettend in de gaten.
Zodra wij de bindende offerte hebben ontvangen sturen wij deze naar jouw adviseur.
Die neemt contact met jou op voor het maken van een afspraak voor tekenen van
deze offerte. Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. De getekende
bindende offerte zetten wij na ontvangst door naar de geldverstrekker.

Finaal akkoord

Nadat de bindende offerte administratief is verwerkt door de geldverstrekker is
jouw dossier finaal akkoord. Zodra wij de bevestiging krijgen ontvang je uiteraard
direct bericht. De laatste stap is controle van de definitieve passeerdatum en de
notarisafrekening.

HypotheekCompany Helping People

HypotheekCompany helpt jou tijdens het gehele
hypotheekproces, van aanvraag tot passeren. Wij hebben
rechtstreeks contact met jou. Voor inhoudelijke vragen en
afspraken neem je contact op met jouw financieel adviseur.

Helping People

Beoordeling van jouw dossier

Zodra alle documenten compleet door ons zijn ontvangen vindt een beoordeling
plaats door de Helping People van het Hypotheek Support Center. Hebben wij
adviestechnische vragen? Dan nemen wij contact op met jouw adviseur.
Administratieve vragen handelen wij samen met jou of jouw werkgever af. Denk
bijvoorbeeld aan een ontbrekend document of een werkgeversverklaring die niet
correct is ingevuld. Daarvoor nemen wij rechtstreeks contact met jou op.
Zodra het dossier door ons administratief gecontroleerd is sturen wij een
welkomstmail naar jou en jouw notaris. Uiteraard krijgt jouw adviseur hier ook een
cc van.
Jouw dossier wordt op dat moment doorgezet naar de geldverstrekker ter beoordeling.

Even
voorstellen

