Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
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hebben ook zo'n dodjment. Zo kunt u ons vergeliiken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelùken.

Let opl ln dlt documont b€chrlrvon we wat we normrsl gesproken doen en wat do gcmlddaldo prus

'17

2341PP OEGSTGEESf

In dit doojment staat wat wij voor u kunnen doèn. En hoeveel dat kost. Andere linancièle dienstverleners

l!

van daze dienston, Oaze

Infomade b dut nlrt speclfiok eloestemd op uw persoonliike sltuaile. Maak daarom .ldjd goedé aflpraken met uw tln.nclólo
dlsnstvedGnor.

U heeft een hypotheekvraag
\Mll u èèn lening voor uwwoning? Bijvoorbeeld omdal u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig hecfr, of omdat u nadenK over een
nieur,ve lening orndat de rentevastperiodè

van uw lening, is abelopen. Dan kunt u in dit doqJment lezen wat wi voor u kunnen doen. En hoeveel

onze dienstverlening kost In deze situaties heefr u een hypotheek vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over

ó De hoogte van het bedrag dai u wilt lenen.
ó Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bi ieder.e bank en vezekeraar hetzelfde.
ó Ook mo€t u de lening terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. Ook daar moet u goed over nadenken.
ó Soms is het verstandig om een vezekering le nemen bij uw lening.
ln dit documenl kunt u lezen ot wij u bù het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer
tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wi ziin eeri financiéle dienstverlener en hieronder staat wal wij voor u kunnen doen. Wat financiéle dienstverleners voor

u kunnen doen kan

verdeeld wordèn in vùf versdrillende soorîen activiteiten. Niet iedere financièle dienstverlener doet ze alle vijl Wi doen de donkergekleurde
activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

De hypotheek
W kunnen u adviseren

O

over hypotheken van andere aanbieders. W't kunnen eryoor zorgen dat u het conùacl krijqt.

O oor,""
Or**"n
Oaon*",
O onc"rr,ouo
Welke finlnclèle Wolko a.nbledsr H€eft u gckozen? U heeft het conbsct
rltusde? oplGllng p!!t bij u heefr de lìnanciélo Drn kunnèn wU
Daam. houden wU In
en uw rltuale?
oplo38lng dle blj u
€rvoorzorgen dat u de g.ten of het goed
p.st?
d. contr.ctèn k.Ugt gaat-

ona"..ocr

Hoe b uw

peBoonllke

Verzekeringen bij de hypotheek
\Mj kunnen u adviseren over vezekeringen van andère aanbièders. \Mj kunnen ervoor zorgen dat u het contrad krijgt.

O ono"..o"r
Hoé

b urv

perloonllrko slùrlde?

O

O ro"*"n
O contnct
O ona"rtoua
Wolko ranbieder Heeft u gekozan? U heefî het conùacl
opl63lng p.tt bU u h€€ft d. tlnancièle Dtn kunnen wI
Daema houdon wU in
en uw llùredo?
oplosslng die bij u
ervoor zorgen det u de g.tcn of het gocd
prsl?
de contactsn krlgl gaat
Welke
lln.nclèle
^0",".

Gemiddelde kosten
Advies

Gericht oD afsluiten

Combinatie

€ 400

€ 900

€ 1300
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Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Toeli chti
O

We bèginnen met uw persoonltke situatie. Want pas als we uw persoonlÍke situatie goed kennen, kunnen ure u een

ona..,o.r

Ho. L uw patroonllla

.llu.tlc?

goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bùvoorbeeld de volgendé vEgen:

ó
ó

Wat uleet u al over mogelùke finandèle oplossingen? En heefl u hier ervaring mee?

ó

Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel dsico kunt u en wilt u nemen?

Wat wilt u en wat kunt u betalen?

Nadat vre uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebradrl en een beeld hebben van u als klant,

O^o*
lry.k.

voor u doen?

: Wat kunnen

analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een linancièle oplossing die aansluit bt uw situatie en \,\rensen.

Ín ncllL

oploltlng p.rt bl

u

.n

uw lhuatlo?

De hypotheek

O.o.n
Ylblk ..nbLd.r h..ft
dc

fn.ncLlo

Nadat we hebben bekeken welke fnancièle oplossing het beste aansluit bl uw situatie en \.€nsen, gaan lve op zoek
naar een passend producl. Om een geschikt aanbod te vinden, vergeliken we een grool aantal hypotheken mel
elkaar.

oplo$lng db b[

\

/€ bekijken

u€lke hypotheken passen bù u èn uw situatie.

u

i:.,f r,L'rúeiijl,,rr!l

p..t?

i./an i)r'rClrller

crlrlrlhr;g "tr1 i).È.:rf:t
pr.,ù111
l:ìrl,ir
_ _

Yan groot

| '"

*

_

aental

\ /ù adviseren alleen hypotheken van andeG aanbieders.
Dlt bbdt d€Ee

Verzekeringen bij de hypotheek

dlanltvadcnar

:--Dlt bLdl

d.z.

dLnatvcaLnaa niat

Nadat rìre hebben bekeken welke financièle oplossing het beste aansluit bij uw situatie en $rensen, gaan \tE op zoek
naar een passend producl. Om een geschiK aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal vezekeingen met
elkaar. We beklken welke vezekeringen passen bi u en uw situatie. Wi \ryerken bij voorkeur mel een aantal
aanbieders samen.

jijg;;r, 1s'9li;1k
'r'riì prirjLra

're__

ie1ì

r:!j

V.rgsllking van bèpsrft

i/.)r-gelllx iu,/3'r

trntal producten

2;rrìlal l-rroc{r{:1ei1

W'ú adviseren alleen verzekeringen van andere

aaîbieders.

HYPOÍHEEIORMG
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I
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i

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
Toelic
oel hti

: Wat kunnen

wiivoor u doen?

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de

O"-*",

contraclen krijgt.

H.cft u g.koz.n? D.n
kunnon

r{

odoor

2org€n dat u da

conlr.cLn krlrgt

O

Het confad loopt vaak lang door. Nadat u het contracl heefr gelekend, kan uw peFoonlijke siluatie veranderen.

ono"rtrouo

tl haèft aan contiacl

D..rn. houdln úI

tÙdens de looptiid van het contracl

redìt hebt op informatie over onder andere belangriike wijzigingen in het product.

lh

d. g.t n of hrt 0ood
gart

Mogelijk past het producl in de toekomst niet meer bi uw persoonlike situatie. Het is belangrijk dat u lveet dat u

Let opl
Yyat

llîanclèle dlènstvedeners voor u lunnèn doan nadat u het contnct hèefi, kan heel erg veEchlllen.

Spreok d..rom goed af wai hii do€t en wat hii niet doet En hoeveel dst ko3t

W'Ú

kunnen, naast de wettelike verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukle aclivileiten venichten voor het

onderhoud van uw contfad.

ó
ó

Regelmatig controleren of het produci nog steeds past bij uw persoonlike (financiéle) situaîie en wensen.
Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde produclen zùn die mogellk beter bù uw (peBoonlijke) situatìe
passen.

ó

Uw belangen behartigen wanneer hel tus-sen u en de bank of vezekeraar masgaat.

De kosten worden apart in rekening gebracfit via een abonnement.

H\FOTHEEKVRAAG
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Diens$rerleningsdocument Hypotheekvraag
Kosten: Hoeveel beúaalt u?
Koobn rcor

(b

Arh,iaakoabal

lG.bn grridrt o0

dluibn produd
Corùin 0c
O! koaEr u,ordan Tart h Ekanhg gaòndtt yb

Aftùl(.lk vln ó dlcn.bn db u licd
Dit

docrîcnt

kunt u

sr

vral trdGt

kunn n (b l(oabî db in

grbruikú b{ h.t m.kcn

van concrlb

dcniE goùî.cht uodrn vú|ldt$Gn.
.llpnk n oylf d. di6n!$/.rlcning.

flYFOllElOR^ G 4Era

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen
Rdk.i A3rurlntién
In dit doqJmeni slaat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kosl. Andere

Madinus Hoùttuynhof 17
23,{1PP OEGSTGÉÉST
07t5013351

fnancièle dienstverleners

info@ratkaa.nl

hebben ook zo'n dodment. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergeliken.

Let opl In dlt documont borchrlvan

infomrd. b du.

rc

wat wG

wÍ
fÍr.k d

nom..l g3rpmken docn

nlet 3poclff.k .fgestemd op uw pé]loonl|Jko sttu.ttc.

cn

do gemiddcldc pdF b v.n dcze dlenrtrn. DezG
rom .hiid gocd. al3prakrn met uw frnrnclélc

diansweÍlcner.

U

wilt extra geld voor later

\Mll u extra geld voor later? Wll u bijvoorbeeld leler extra pensioen? Of wih u later extra geld hebben voor iels anders? Dan kunl u in dit doqrment
lezen wet wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situalies heefr u een vermogensopbouw vrasg en moet u over

een aantal dingèn nadénken. Bijvoorb€eld over

.
.
.
.

Hoeveel pensioen heefr u laier? Vindt u dat genoeg? Of vindt u dat le weinig?
Heefr u nu geld over voor extra pensioen?
Wal ztn de regels van de Belastingdienst?
Wat zi,n de voordelen en nadelen van sparcn ot béleggen?

In dit doanment kunt u lezen of wii u

bi het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat do€n en welke kosten daar ongeveer

tegenover slaan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
W! zijn een financièle dienstverloner en hieronder laat vrat wij voor u kunnen doen. Wat financièle diensweleners voor u kunnen doen kan
verdeeld worden in vijf versdrillende soorten aclivileiten. Niet iedere fin8nciéle dienstverlener doet ze alle

vil

\Mj doen de donkergekleurde

aciiviteiten. De lichtgekleurde docn we niet.

Wij kunnen u advisergn over vermogensopbouw produclen van andere aanbieders. Wj kunnen eryoor zorgen dat u heî contracl krijgt.

O

A.lvl.r
ono",',o"r
Welko llnancièle
lr uw
pettoonlUke rlturtlo? oplo$lng p.!t bU u
€n uw lltuatle?
Hoo

O ro"r"n

Contract

Welke mnbleder
hcefr ds flnlncléle

oplorslng dlc
pe3t?

bU

u

Ond.rfiotrd

Hoeft u gekozen?

U heeft hat

Dln kunnon wl,
crvoorzorgcn dat u
da contr.ctan kdlgt

Drema houdln wÍ in
de gatsn of hot goed

contract

grat

Gemiddelde kosten
Advies

Gericht oo abluiten

Combinatie

€ 150

€ 100

€ 250

\ERIIOGEN OFBOUI'IEN I
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a

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen
Toelichtinq:
c
Wat kunnen

We beginnen met uw persoonltke situaÍe. Want pas als we uw persoonliike situaiie goed kennen, kunnen lve u een

Oon**
Ho. b ur

voor u doen?

p.[oonlllo

goed fnancieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvooòeeld de volgende vragen:

.
.
.

.ltu.tl.?

Wat weet u al over mogelùke financièle oplossingen? En heefr u hier ervaring mee?
Wat wilt u en wat ku.rt u betalen?
Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Nadat rve uw persoonlùke situatie èn wensen in beeld hebben gebracfit en een beeld hebben van u als klant,

O^o"",

analyseren we dit klanibeeld. U krijgt een financièle oplossing die aansluit

ttJdk. f mnclab

oplolllng p..t bl

bi

uw situaùe en wensen.

u

an uw altlaùa?

Nadat \r€ hebben bèkeken welke fnancièle oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek

Oro"n
Wclka

..rbledar hrrft

d. f,nlnclàlc
oplo.ring dlc b[ u

naar een passend produd. Om een geschiK aanbod te vinden, vergelijken we een beperkl aantal vermogensopbouw
produclen met elkaar. We bekùken welke vermogensopbouw producien passen bii u en uw situatie. Wi werken bii
voorkeuÍ mel een aanial aanbiedèrs samen.

p..t?
I

3e(rr. vergelijf. ir.r
!:.r

Dlt blodt doz.

j

I

LrrrrCUCtrj

ì

Vergel{king van b€pcrkt
aantal producbn

Wlj adviseren alleen vermogensopbouw produc,ten van andere aanbieders.

ly'::*g *
Dlt bLdi dozr

dLntwarl

nar nlat

VERITOGEN OPSOUIIEN 2

vú4

Verljel'tkr',9 van qroot
raiIaI ii'.. ouata tl

I

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen
Toelichti

: Wat kunnen

O*-o

wiivoor u doen?

Nadat wij u advies hebben gegeven, neeml u een beslissing. Als u dat will kunnen wii ervoor zorgen dat u de
contracten kíjg(.

H9afi || gakozan? Dan
kunnan w{ ervoot

zorgan

dfuda

conlnct

O
U

n kdlgt

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u hel contract heefr geGkend, kan uw persoonlijk€ situatie véranderen.

ono"rr,ouo

Mogelùk past het producl in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangdjk dat u v/èet dat u

hadl ran contrrcL

Dflfnr houd.n

tijdens de loopîijd van het contract recht hebt op infomatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.
w|| In

d. grbn ofhal go.d
Let opl
gaat

Watfinanclèle dlenstvedonera voor u kunnon doen nedat u het contract heeG kan hecl crg vcrtchlllen.
Sprcek d.rrom good af wrt hii doet en wrt

W'ú kunnen, naast d€

h[ niet doet

En hocveel

drt kost

ìi/ettelike verplidìtingen die wij al hebben, de donkergedruKe aciiviteiten venichten voor hel

onderhoud van uw mntract.

.
.

Regelmatig confoleren of het producl nog steeds past bij uw persoonlike (fnancièle) siluaùe en urensen.
R€gelmatig vergeliiken of er nieuw€ of vemieurìde produc'ten zijn diè mogelik beler bij uw (persoonlijke) situatie
oassen.

.

Uw belangen behaJtigen wanneer het tussen u en de bank of vezekeraar misgaat.

De kosten worden apart in rekening gebradrt via een abonnement.

VERMOGÉN OPSOIA4EN 3
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Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen
Kosten: Hoeveel betaalt u?
lGaEr woî

d!

G.rndd.l(b
loabn
Adui€.korEr

lG.Ú|Frintq
afdu rn product
Bcldc
Da kocbn riuofiLn rpart in rakaning

AlÌîrnk
Oil

IX(

v|n

ù

dlcr'Ìtgr dL

u

doonî6r h|nt u grbrul€n bl

grbltót

yia ran

vr|t trdct

kbA kunna dc korbn dic In flklning gcbndìt wofibn ìrúndìillcn.
hat

m.k!n vrn concrrlr

.f|pr&r

oY.r d. dhndvubrîing.

\GflOC eSOriAn alr|/a

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken
Rall6i AlsurNntlèn
In dit dodJment staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiéle dienstverleneE

hebben ook zo'n docr.lment. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunl u ook onze kosten vergeliken,

Marlinus Houttuynhof '1 7
231PP OEGSTGEEST
0715013351
info@ratkaì.nl

Let opl In dlt documsnt borchrÍven yvo wat we norm.al gltproken doon Gn w:t do gemlddelde prlF lr van deza dlsnrtln. Deze

Infolm.d. lt du. nlct 3pecmek

.fgdt

md op uw p€Eoonluk. rttuadc. maak dúrom aldld good. dspr.ken mct uw llnlnclélc

dlenstverlcner.

U

wilt een vezekering

Wlt

u een

vezekering? Blvoorbeeld voor als u of uw panner overlijdt? Ofvoor als u arbeidsongeschikt of werkloos r,lrordt? Dan kunt u in dit

doqJment lezen vral wij voor u kunnen doen. En hoeve€l onze dienstverlening kosl In deze siluaties heefr u eèn vreag over het afdelúen van
risico's en moet u ovér een aantal dingen nadenken. Biivoorbeeld over:

ó Heèfr u de \rer2ekering nodig?
ó Hoeveel premie betaalt u voor de vezekering?
ó In u€lke situaties keert de vezekering uit?
ó In u€lke situatjes keert de vezekering niet uit?
In dit document kurìt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer

tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wii voor u doen?
Wij zijn een financiélc dienstverlener en hieronder staal vrat

wi

voor u kunnen doen. Wal financiéle dienswerleners voor u kunnen doen kan

verdeeld ì,lroden in vijf versdìillende soorten acliviteiten. Niet ieder€ fnancièle dienstverlener doet ze alle vijf Wj doen de donkergekleurde

adiviteiten. Oe licfitgekleurde doen we niel.

Wù kunnen u adviseren over vezekeringen van andere aanbieders. \Mj kunnen ervoor zorgen dat u het contracf

O ond",,o"r
Hoè ls uw
peEoonluke

O^*,""

llnanclèlo
sltude? oplortlng p.!t b[ u
en uw situele?
Welko

O zo"t"n

Contract

W.lke aenbled€r

Hcefr u gckozen?

he€ft de

Drn kunnen w{
arvoot zooen dat u
de contracten kdlgt

linrnclae

opl63ing dlo bli u
psrt?

krijgl

Ondertoud
u heeft het contrsct

Da.mr houdu

wU In
de get6n of het goGd

gaat

Gcmlddelde kosten
Advies

Gericht oo aÈluiten

Combinatie

€ 150

€ 100

€ 250

RISICO'S AFDEXXEfl 1

ìrú 4

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

Toelichti

: Wat kunnen

Wb b€ginnen met uw peBoonlike siiuatie. Want pas alg rrve uw peGoonlike gitualie goed kennen, kunnen ure u een

O on*.-.*
Hog

b ur tlrtoonuk

Ít!.tb?

g-,,-

goed fn8ncjeel adviès g6ven. Samen met u beentwoorden \i/e bijvoorbeeld de volg6nde vragen:

ó
ó

Wat u.eet u al over mogeliiké financièle oplossingen? En heefl u hier ervaring mee?

ó

Hoeve€lzekerheid

Wat wilt u en wat kunt u betalen?

últ

u? En hoeveel rÈico kunt u en will u nemen?

Nadat rve uw persoonlijke situatie en ri€nsen in beeld hebben gebrsdf en e€n b€eld hebben van u als ldenl,
ansly8aren ìrle dit klantbeald. u krijgl €en financièle oplossing die aansluit

WalL |lmncLb

oplor.lng p.tt bI
on

voor u doen?

bi

uw situatie en wensen.

u

ur dh|rda?
Nadat ure hèbben bekeken urelke fnancièlc oplossing hèt beslr aansluit bij uw situatie en uénsen, gaan we op zoek

O.*n
W.lta.|nbbdar

hxlt

d.lln|ncLL

naar een pessend producl. Om een geschiK aenbod te vinden, vergeli,ken n/e een bepeflit aental vezekeringen met
elkaar.

VtJa

bekiiken ì.relke vezekeringen passen bij u en uw siuatie. lMi urerken bi voorteur met een aental

aanbieders samen.

oplo.dng dh b[ u

púr?

fé"'1"..í?îiixG

g'!:ous"Dlt bLdl

d@

V.rg3luklng vrn bcp.dd
aantal poductan

\Mj adúser€n alleen verzekeringen van andere aenbicdèrs.

dl.|ratrrarLnat
I

Dlt bbdt

d.:.

dLn.twrt.''|.r nLl

RISICOS AFDEXXEN 2

[n,1

VergeliJkinq van groot
aantal producten

I

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken
T oelichtinq: Wat kunnen

wiivoor u doen?

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemi u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de

O"o,,-o

contracien krijgt.

Hooll u g.koz.n? O.n
kunnrn

I|l

grvoor

zorgan dat u da

contnct

O

n

kdlgt

Hel contracl loopt vask lang door. Nadat u het conùect heen geÈkend, kan uw persoonlike situatie veranderen.
ona.rrrouo
Mogelijk past hel producl in de loekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangriik dai u $€el dat u

U haoft

lan conùrcL

Dlrmr

houdan

wÍ

tidens de looptijd van het contrad redrt hebt op informatie over onder andere belangriike wijzigingen in het produci.

In

d. grbn of hd good

g.l

Let opl
Wat nnancElo dienrtvcdencE voo. u kunnon doon mdat u het contract heeG kan hecl
Spr€ek darrom good

.f wat hii doet

Wù kunnen, naasl de tlEttelùke

an wat hii nlet

doet En hoeve"l dat

a]! vetlchillen.

kolt

verpliótingen die wij al hebben, de donkergedrukte aciivileiten venichlen voor het

onderhoud van uw conlrad.

ó
ó

Regelmatig controleren of het product nog steeds past bù uw persoonlùke (fnancièle) situatie en 'rvensen.
Regelmatig vergelijken of er nieu$/e of vernieu!ìde produclen zijn die mogèlijk beter bii uw (persoonliike) situatie
paasen.

ó

Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of vezekeraar misgaai.

De koslen worden apart in rekening gebracht via een abonnement.

RISICOS AFDCkXEN
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Dienstverleningsdocument Risico's afdekken
Kosten: Hoeveel betaalt u?
lGccn voor dc

fth,ildcón

€ rs{t

fGùrgslcfttop

€

afduibn prcduct

f.ila
Dc korbn

C

wodrn .p.|t
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