SENIOR HYPOTHEEK

EEN AANVULLEND
INKOMEN
DOET WONDEREN
Vraag om een gratis adviesgesprek!

BIJ U THUIS AAN DE KEUKENTAFEL

Uw huis opeten
zonder extra maandlast
Een eigen huis is het kostbaarste bezit in ieders leven. Maar de
euro's zitten vaak in de bakstenen. Als de waarde van uw woning
groter is dan de schuld, spreken we van overwaarde.

Hoe eet u uw huis op?
Heeft u de leeftijd van 67 jaar bereikt? En uw huis is meer waard
dan de hypotheek die er op rust, dan neemt u met de Senior
Hypotheek van Pro Finance uw overwaarde op zonder uw huis te
hoeven verkopen. Handig om uw huis te verbouwen of
achterstallig onderhoud te laten uitvoeren. Maar ook als
aanvulling op uw AOW en pensioen. Of als een éénmalig bedrag
voor een boot of buitenhuisje.

Nu ik extra geld heb, lunch
ik vaak weer met
vriendinnen.
En ik trakteer uiteraard.
BETSY 83 JAAR

Geen rente betalen. Hoe zit
U
d ab et s?l u i t o f u e e n é é n m a l i g e o p n a m e w e n s t o f

een
maandelijks bedrag. Over de uitstaande schuld bent u
rente verschuldigd. En die rente wordt opgeteld bij uw
hypotheekschuld. Zo heeft u géén extra maandlasten.

Geld opnemen. Hoe werkt dat?
Voor het afsluiten van een Senior Hypotheek
laat u de woning taxeren en een gang naar
de notaris is noodzakelijk. Pas als u de
woning verkoopt of bij overlijden van de
langstlevende partner moet uw schuld
worden terugbetaald

DE
VIER
PLUSPUNTEN
Eindelijk ons heerlijke
buitenhuisje
ANNA EN PIET 78 JAAR
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Geen extra
maandelijkse
uitgaven

Schuldgarantie
bij overlijden
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Uw huis blijft uw
eigen dom en u
blijft er wonen

Eénmalige of
maandelijkse
uitkering maximaal
20 jaar

Beslist vertrouwd
Pro Finance BV uit Amsterdam is specialist in objectief financieel-,
hypotheek- en erfrechtadvies.
Sinds 1998 onderscheiden wij ons door volledig transparant te zijn en
onze adviezen in gewone mensentaal te schrijven; zonder dure
woorden.
Dat werkt verhelderend.
Onze focus ligt op het in kaart brengen van uw wensen.
Op basis daarvan geven wij ons advies.
Samen met u besluiten we over de te nemen stappen en brengen die
tenuitvoer
Al onze adviseurs zijn gecertificeerd en hebben meer dan
25 jaar ervaring.
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