Mogen wij u de specialiteit van ons huis serveren?
Het vijfgangen menu
1ste Hypotheek
Aperitief
Inventarisatie.
Hoeveel kunt u maximaal lenen en hoeveel wilt u lenen? Welke hypotheekvorm sluit het beste aan bij uw
persoonlijke en financiële situatie? KZ adviesgroep helpt u met het antwoord op deze belangrijke vragen.
Tijdens een intakegesprek inventariseren wij al uw woonwensen. Het intakegesprek is een wederzijdse
kennismaking: een aperitief, waarbij wij inzicht krijgen in uw woondromen en we samen uw
mogelijkheden bepalen. Tevens lichten wij u onze werkwijze toe.

Voorgerecht
Financieel inzicht.
Denkt u na het aperitief ’dat smaakt naar meer’? Als u met ons in zee gaat, maken wij uw woondromen
inzichtelijk door middel van het opmaken van een profiel conform de wettelijke regeling. Mogen wij u
dan als voorgerechtje uw persoonlijke mogelijkheden laten zien op het gebied van Nationale
Hypotheekgarantie- Koopsubsidie of Starterslening.

Tussengerecht
Financieel advies
Even bijkomen en alle keuzen goed op u in laten werken .Dat kan bij het tussengerecht.
In ons financieel advies geven wij aan hoe u uw woonwensen kunt bereiken.Wij adviseren u over de
diverse mogelijkheden en vormen voor een verantwoorde hypotheek en wij zullen de reeds bestaande
voorzieningen meenemen in ons advies. Bij inkoop van een hypotheekproduct selecteren we op basis van
een onafhankelijke vergelijking de beste marktpartijen op basis van kosten/baten, flexibiliteit en
aflossingsmogelijkheden. Wij adviseren u de meest geschikte productoplossing in de markt.

Hoofdgerecht
Vastleggen toekomstverwachtingen
Indien u een hypotheekproduct via KZ adviesgroep afneemt, dan leggen we de toekomstverwachting van
deze hypotheek vast. Dit is een zeer belangrijk vertrekpunt, het hoofdgerecht van uw woonwens. Ook
bepalen we in een persoonlijk onderhoud op basis van uw wensen en uw profiel of en op welke wijze u
de hypotheek in de toekomst gaat aflossen. Het is essentieel haalbare en meetbare doelstellingen vast te
leggen.

Nagerecht
Monitoren toekomstwensen
Als nagerechtje, of liever gezegd toetje, evalueren wij standaard elke 3 jaar uw hypotheek welke via ons
kantoor loopt. Ligt u nog op koers?
Zijn de omstandigheden of uw wensen gewijzigd? Ook evalueren wij uw verzekeringen en bepalen
samen wat de beste keus is voor de komende jaren. Daarmee houden wij greep op uw woonwensen en
beoordelen we tussentijds de bij aanvang vastgelegde wensen het geen essentieel is om uw woonwensen
uit te laten komen.

De toegevoegde waarde van KZ adviesgroep zit in
Inkoop- na uitgebreide en onafhankelijke productvergelijking,
Beheer- vastleggen van de doelstellingen en elke drie jaar een tussentijdse evaluatie,en
Bewaking- constante bewaking voor de rentevast periode en aangeboden rente.
Ziet u onze toegevoegde waarde als een mooie wijn, waardoor u nog meer kunt genieten van ons speciaal
voor u samengesteld menu.
Voor een afspraak met een van onze hypotheekadviseurs neemt u contact op met.

Onze tarieven
Wij vragen voor de eerste 4 gangen een eenmalig vaste vergoeding van € 2.000,-- tot € 3.000,--. Om ook gebruik te
kunnen maken van gang 5 het Nagerecht bieden wij een abonnement aan welke € 100,-- per jaar bedraagt. Deze
laatste is een optie en hoeft niet afgenomen te worden.

KZ Adviesgroep
Dorpsstraat 43
1531 HA Wormer

075-6403325.
Wilt u eens een kijkje nemen in onze keuken ?
Kijkt u dan op www.kzadviesgroep.nl

