The CoolTower Hypotheekspecial
Dé speciale hypotheek voor kopers van een woning in The CoolTower

SPEC

IAL

The CoolTower hypotheek is inclusief:

Heeft u al een koopwoning en gaat

√

Een gratis oriëntatiegesprek

u deze nu verkopen? Goed nieuws:

√

Hypotheekadvies en -bemiddeling

De overwaarde van uw oude woning

√

Woonlastenadvies en -bemiddeling

kunt u investeren in uw nieuwe

√

Overlijdensrisicoverzekeringsadvies  

woning. Indien uw oude woning nog

en -bemiddeling

niet  verkocht is dan regelen wij een

Onze Hypotheekadviseur vult de

overbruggingshypotheek.

inkomstenbelastingaangifte voor u

vragen over deze hypotheekvorm?

in (geldt niet voor ondernemers).

Onze adviseurs beantwoorden ze

√

Heeft

u

graag.

Ooms Financieel Adviseurs, reken maar dat het om jou draait!
De eerste afspraak is vrijblijvend en
voor onze rekening!
Bel: 010 - 424 88 10

“Onze CoolTower adviseurs geven een
onafhankelijke en verantwoorde
hypotheekkeuze tegen een scherp tarief.”
Klant
geven en
ons ee
n

9,2

Even voorstellen....
Directeur Eric van Veen: “Een hypotheek is meer dan een lening. U koopt
niet alleen een nieuw huis, maar start een levensfase met veel financiële
overwegingen en gevolgen. Wij vergelijken alle geldverstrekkers, zodat
we de beste hypotheek vinden. Daarbij wegen wij alle scenario’s af. Uw
hypotheek moet betaalbaar blijven wanneer u bijvoorbeeld kinderen krijgt,

Uw CoolTower adviseurs
Paul van den Herik
Manager Hypotheken
T: 088 - 424 02 21
p.vd.herik@ooms.com

arbeidsongeschikt raakt of met pensioen gaat.
Al   onze financiële adviseurs   zijn   gediplomeerd en worden jaarlijks
bijgeschoold. Bij ons kunt u zeker zijn van een onafhankelijk en verantwoord
hypotheekadvies. Zo garanderen we dat u met een zeker gevoel uw nieuwe
woning in The CoolTower betrekt.”

√

Wij zijn dé Rotterdamse expert in nieuwbouwhypotheken

√

Op basis van uw persoonlijke situatie altijd een passend advies

√

Selectie uit alle geldverstrekkers, altijd de beste keuze

√

Deskundig advies door gediplomeerde en erkende

André Slager
Financieel Adviseur
T: 088 - 424 01 86
a.slager@ooms.com

Sandra van Pinxteren
Financieel Adviseur
T: 088 - 424 01 25
s.van.pinxteren@ooms.com

Hypothecaire Planners en Adviseurs
√

Een afspraak wanneer het u schikt, ook ‘s avonds of op zaterdag

√

Gratis verzekeringscheck en advies op maat

√

Korte lijnen met The CoolTower makelaars

Claudia te Lindert
Financieel Adviseur
T: 088 - 424 02 48
c.t.lindert@ooms.com

Ooms Financieel Adviseurs, reken maar dat het om jou draait!
Ooms Financieel Adviseurs
Maaskade 113 | 3071 NJ ROTTERDAM
010 424 88 10 | hypotheek@ooms.com
oomsfinancieeladviseurs.com

De eerste afspraak is vrijblijvend en
voor onze rekening!
Bel: 010 - 424 88 10

