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Beste lezer,

Bij Freek vieren we een klein feestje: de eerste zes maanden Freek zijn een 
feit! Met een nieuw concept de markt bestormen is altijd spannend. En Freek 
doet het inderdaad net even anders. We zijn dan ook enorm trots dat onze 
klanten dat ook zien én waarderen.

Wat wij anders doen? 
Bij Freek helpen we je niet alleen aan de beste hypotheek op het moment dat je een huis 
koopt, we blijven zorgen voor je hypotheek. De hele looptijd lang, net zolang totdat je de laatste 
aflossingsverplichting voldaan hebt. Zo betaal je nooit teveel voor je hypotheek.

In deze Update lees je hoeveel er mogelijk is als het gaat om je hypotheek. Wil je meer weten? 
Kom gewoon eens langs. Voor hetzelfde geld woon jij straks precies zoals je wilt!

Graag tot ziens bij Freek!

Johan, Kirsten en Wendy
Jouw hypotheek specialisten

Freek IJselstein
 030 - 68 68 268
 ijsselstein@freekhypotheek.nl
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Voor hetzelfde geld heb  
je een eigen huis!
Per 1 juli gaan veel huurprijzen weer omhoog. Heb jij nu 
een huurwoning? Door de lage hypotheekrente kan het 
aantrekkelijker zijn om een huis te kopen. 

Lekker makkelijk
Huren heeft zo zijn voordelen: je hebt 
vaak een korte opzegtermijn en je  
kunt dus gemakkelijk verhuizen als je 
wilt. Daarnaast heb je geen omkijken 
naar het (groot) onderhoud aan je 
woning; dat is immers een taak van  
de verhuurder.

Geld in eigen zak houden
Daar staat tegenover dat je het geld dat 
je aan huur betaalt, ook echt kwijt bent. 
Koop je een woning, dan bouw je juist 
vermogen op. Nu de hypotheekrente 

laag is, zijn de maandlasten van  
je hypotheek vaak heel acceptabel.  
Het kan zomaar zijn dat je zelfs 
goedkoper uit bent dan met de huur 
die je nu betaalt.

Huren of kopen?
Op Freekhypotheek.nl kun je zelf 
berekenen wat je ongeveer zou kunnen 
lenen. Of maak een afspraak bij jouw 
Freek vestiging. Dan zetten we alle 
voor- en nadelen van huren en kopen 
voor je op een rij. Wie weet heb jij 
straks voor hetzelfde geld je eigen huis!

Bereken jouw hypotheek: freekhypotheek.nl/hypotheek-berekenen
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Extra zekerheid met Nationale Hypotheek Garantie

Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) weet je zeker dat je geen restschuld overhoudt 
als je je woning moet verkopen, bijvoorbeeld door werkloosheid, een echtscheiding of 
arbeidsongeschiktheid. Als gevolg van een stijging van de huizenprijzen, is de grens voor de NHG 
verhoogd naar € 245.000. Heb je een woning met energiebesparende voorzieningen, dan krijg je 
zelfs 5% meer. 

Meer weten over NHG?
Vraag het jouw Freek adviseur.

Nu bij je telefoonabonnement: 
gratis BKR registratie 

Heb je na 1 mei een nieuw telefoonabonnement 
afgesloten en heb je daarbij een gratis smartphone 
ontvangen? 

Dan heb je ook meteen een registratie bij BKR aan je broek!  
Hierdoor valt het bedrag dat je maximaal kunt lenen voor de 
aankoop van je woning lager uit. 

Weten wat je kan doen om de BKR-registratie te omzeilen?  
Kijk bij de tips op freekhypotheek.nl/hypotheek-tips

Te hoge boeterente  
betaald? Geld terug

Heb jij na 14 juli 2016 een boeterente betaald voor het oversluiten van 
je hypotheek of voor rentemiddeling? Dan ontvang je automatisch 

compensatie hiervoor van je hypotheekverstrekker. Als gevolg van nieuwe 
regelgeving voor het berekenen van boeterentes, blijkt namelijk dat veel 

mensen vorig jaar een te hoge boeterente betaald hebben. 

Meer weten? 
Kijk op freekhypotheek.nl/hypotheek-tips

4



Update

5

Een hypotheek afsluiten als 
zzp’er? Bij Freek kan het
Tim Griffioen (22) is ruim twee jaar actief als filmmaker 
en fotograaf als hij samen met zijn vriendin op zoek 
gaat naar een koopwoning. Hij merkte al snel dat een 
hypotheek krijgen als zzp’er geen vanzelfsprekendheid 
is: banken wilden de cijfers van minstens drie jaar 
zien, of begonnen er überhaupt niet aan. 

Met die ervaring op zak liep Tim naar binnen bij Freek. “De adviseur 
wist meteen te vertellen welke hypotheekverstrekkers positief 
staan tegenover zelfstandig ondernemers zoals ik én welke partijen 
genoegen nemen met de cijfers van twee in plaats van drie jaar. 
Dat was precies wat ik nodig had.”

“Freek heeft vervolgens voor ons het beste rente-aanbod 
geselecteerd. Op het moment van tekenen gingen we er nog verder 
op vooruit: de rente bleek inmiddels gedaald en dus vond Freek 
dat de hypotheekverstrekker zijn rente-aanbod aan ons ook moest 
verlagen. En dat is gelukt! Van die actie hebben we nu jarenlang 
financieel voordeel.”

“ Het afhandelen van het papierwerk 
rond de hypotheek liep als een 
geoliede machine. Dat heeft ons 
veel tijd bespaard. Bij Freek krijg 
je echte aandacht en dat levert je 
heel veel op.”

Tim Griffioen
Capturing life, in film or still photography

Tim Griffioen geeft via zijn camera zijn eigen kijk op de wereld.  
Hij maakt vooral creatieve, filmische commercials. Tim werkt onder 
andere voor Lukkien en maakte een Instagram-campagne voor ING. 

www.timgriffoen.com



Ben jij nog blij  
met aflossingsvrij?
Het leek zo mooi: een hypotheek waarbij je tussentijds niets aflost. 
De hypotheekrente mocht je aftrekken van je inkomstenbelasting en 
gedurende de looptijd van je hypotheek kon je sparen of beleggen voor  
de aflossing. Maar is je aflossingsvrije hypotheek straks nog betaalbaar?

Verstandig vooruitblikken
Stel dat je aan het einde van de looptijd een restschuld hebt. Is je inkomen op dat moment 
lager of is de waarde van je huis gedaald, dan kan het zijn dat de bank je niet langer wil 
financieren. En dan heb je een probleem… Daarom is het belangrijk om nu al te weten of je 
aflossingsvrije hypotheek straks ook nog betaalbaar is. 

Wel of niet overstappen
Nu overstappen op een andere hypotheekvorm kan voordelig zijn omdat je mogelijk een  
lagere hypotheekrente krijgt én je de schuld aan het eind van de looptijd kunt verlagen.  
De administratie- en advieskosten van het oversluiten moeten natuurlijk wel opwegen tegen 
de voordelen van je nieuwe hypotheek.

Freek denkt met je mee
Freek zorgt voor je hypotheek, gedurende de hele looptijd. Voel jij je niet langer prettig bij  
je aflossingsvrije hypotheek, maak dan een afspraak bij jouw Freek vestiging. Dan bekijken  
we samen wat voor jou de beste alternatieven zijn. 
 

Maak online een afspraakfreekhypotheek.nl/afspraak-maken
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Welke hypotheek-
rente durf jij aan?
Het zijn veel gehoorde vragen op ons 
kantoor: 

“ Zal ik mijn hypotheekrente vast-
zetten? En zo ja, voor hoelang?”

Het antwoord op deze vragen bestaat 
eigenlijk uit het beantwoorden van 
een aantal andere vragen.  

Voor wie risico kan nemen
Allereerst heb je de keuze uit een variabele 
hypotheekrente en een vaste hypotheekrente. 
Een variabele rente beweegt mee met de rente 
op de geldmarkt. Gaat die rente omhoog, 
dan stijgt jouw hypotheekrente en gaan je 
maandlasten omhoog. Maar andersom werkt 
het ook: daalt de rente op de geldmarkt, dan 
betaal je ook minder hypotheekrente. 

Zekerheid is te koop
Wil je meer zekerheid, dan is vastzetten 
van je hypotheekrente een beter idee. 
Rentestijgingen en -dalingen gaan aan jou 
voorbij: je betaalt elke maand hetzelfde bedrag 
aan hypotheekrente. Door je hypotheekrente 
vast te zetten, koop je als het ware zekerheid: 
de rente zal namelijk hoger zijn. Hoe lang je je 
rente vastzet, hangt van jouw situatie af. 

Lang of kort?
Kun je je hypotheeklasten maar net betalen 
iedere maand? Dan kan het vastzetten van 
de rente voor langere tijd een rustgevend 
vooruitzicht zijn. In bepaalde gevallen kun je je 
(misschien wel lage) hypotheek meeverhuizen 
naar je volgende woning. Wij controleren dat 
voor je in de hypotheekvoorwaarden.  

“ Wil je weten wat voor jou de  
beste hypotheekvorm is en de 
meest gunstige rentevastperiode? 
Neem contact op! We vertellen je 
er graag meer over.”

Johan Neuteboom
Jouw hypotheek specialist
(Financial Planner)

Wil je weten wat voor jou  

de beste hypotheekrente is?

Mail naar: ijsselstein@freekhypotheek.nl
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Wij zorgen voor jouw hypotheek
Kom langs voor advies over je hypotheek. Als je dat wilt 
kunnen we ook buiten de normale openingstijden een 
afspraak maken.

Freek IJsselstein
Weidstraat 16, IJsselstein
T. 030 - 68 68 268
E. ijsselstein@freekhypotheek.nl

Bel ons of  maak online een afspraak!freekhypotheek.nl/ijsselstein

Een waardebepaling van uw huidige woning, een gesprek voor  

uw nieuwe (t)huis én uw hypotheek geregeld bij IJsselstreek 

Makelaars & Freek Hypotheek. Alles in één en geheel vrijblijvend!  

  

Met een 9,2 (verkoop) en een 9,7 (aankoop) op Funda hebben  

wij de hoogste beoordeling van alle NVM makelaars in IJsselstein. 

Toch blijven wij bescheiden en willen wij dat u uw eigen  

beoordeling maakt.   

 

Het enthousiaste team van IJsselstreek Makelaars maakt  

graag kennis met u als (ver)koper! 

  

Kent u iemand die zijn of haar huis wil verkopen of op zoek is  

naar een nieuw droomhuis? Bij elke positieve doorverwijzing  

ontvangt u een dinerbon! 

IJsselstreek Makelaars: 
deskundig, betrouwbaar 
en betrokken!

Bel met IJsselstreek Makelaars voor een vrijblijvende afspraak. 

Telefoonnummer: 030- 68 68 268  E-mail: ijsselstein@ijsselstreek.nl Website: www.ijsselstreek.nl 


