
Heb jij nog de optimale hypotheek?  
Zoek het uit in een vrijblijvende afspraak met Henry Jansen 
“Een frisse kijk op je hypotheek kan je heel wat opleveren. 
Temeer daar de hypotheekrentes de laatste jaren ook nog 
eens behoorlijk zijn gedaald”, zegt Henry Jansen. Henry is 
hypotheekadviseur bij Adviesgroep Mulderij Verzekeringen 
in De Wijk. “Vaak maak je je druk over een hypotheek op 
het moment dat je een woning koopt. Daarna betaal je de 
maandelijkse hypotheeklasten en vraag je je niet meer af 
of je nog wel de hypotheek hebt die het best past bij jouw 
persoonlijke situatie.”

Waarom zijn 
veranderingen van belang 
voor jouw hypotheek?
“Ik zie in de praktijk nog wel 
eens dat veel huiseigenaren 
als ze eenmaal lekker wonen 
in hun huis, niet zo snel meer 
een afspraak maken met hun 
hypotheekadviseur. Sommigen 
doen dat gelukkig wel omdat 

er bijvoorbeeld iets in hun 
privé situatie is gewijzigd. 
Ook de hypotheekregels en 
-mogelijkheden veranderen 
soms. Het is onmogelijk om 
dat zelf allemaal bij te houden. 
Daarom doe ik dat voor jou. 
Ik kijk naar jouw situatie en of 
jouw hypotheek nog bij jou 
past. Vervolgens krijg je van 

mij een 100% onafhankelijk 
advies. Ik kijk niet alleen naar 
de hypotheekvoorwaarden 
van jouw huidige bank, maar 
ook naar die van alle andere 
Nederlandse banken en nog 
meer hypotheekverstrekkers.”

Hoe regel je extra 
financiering voor 
verduurzaming van je 
woning?
“Meer dan de helft van de 
Nederlandse huizenbezitters 
ziet verduurzaming van de 
woning als een taak voor 
zichzelf. Maar ook bijna de helft 
van de huiseigenaren noemt 
het ontbreken van financiële 
middelen als obstakel om 
verduurzaming te realiseren. 
Terwijl er met een hypotheek 
vaak wel mogelijkheden zijn. 
Als je namelijk een woning 
koopt of je hypotheek oversluit, 
kom je in aanmerking voor 
een hypotheek van 106% van 
de woningwaarde in plaats 
van maximaal 100% van de 
woningwaarde. Zo kan het 
financieel interessant zijn 

de verduurzaming van je 
woning mee te financieren in 
je hypotheek. Wij werken met 
partijen samen die jou kunnen 
adviseren over bijvoorbeeld het 
isoleren van vloeren, muren 
of daken, de aanschaf van 
zonnepanelen of het kopen van 
een HR-ketel.”

Kosteloos een beeld of het 
gunstig is jouw hypotheek 
aan te passen 
Henry: “Het eerste gesprek is 
uiteraard kosteloos. Of je al 
een hypotheek bij Adviesgroep 
Mulderij Verzekeringen hebt of 
ergens anders, maakt niet uit. 
Ik breng voor jou in kaart hoe je 
hypotheek nu geregeld is. Als 
het gunstig is om je hypotheek 
aan te passen dan hoor je 
direct wat er in jouw situatie 
mogelijk is. Ik weet zeker dat 
je blij bent dat je samen met 
mij even fris naar je hypotheek 
hebt kunnen kijken.” Maak een 
vrijblijvende afspraak via (0528) 
34 17 11 of info@mulderij.nl of 
loop gewoon binnen bij de 
Dorpsstraat 74 in De Wijk.” 
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