
Jij wil het beste voor jezelf, wij willen het beste voor jou! 
Onze onafhankelijke hypotheekadviseurs zijn gespecialiseerd in de 
beste hypotheek voor nieuwbouw en nemen graag de tijd om jou in-
zicht en advies te geven in de verschillende hypotheekvormen, actuele 
rentestanden, je mogelijke belastingvoordeel en je totale financiële 
situatie, vanuit jouw wensen en mogelijkheden. 
 
Met een ruim assortiment aan geldverstrekkers vinden we voor jou de 
beste deal. Ook voor duurzame hypotheken kun je bij ons terecht. Wij 
selecteren de hypotheek met de gunstigste voorwaarden en de laagste 
maandlasten.

Onze ervaren en gediplomeerde adviseurs zullen jou voorzien van het 
beste advies. Je kunt bij ons terecht voor al je financiële vragen of je nu 
particulier of ondernemer bent. 

Een nieuwbouwhuis is uiteraard al heel erg duurzaam en energiezuinig. 
Indien jij je huis nog verder wilt verduurzamen dan bekijken wij samen 
met jou kosteloos naar de mogelijkheden hiervoor. 

Een financieel advies
Onafhankelijk, eerlijk en betrouwbaar
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Een eerlijk en betrouwbaar advies
dat jou uiteindelijk niks kost, maar juist oplevert!



Afspraak maken? Bel dan 085 273 23 77 
of mail naar info

Romin Lankamp Maarten Heutink

Eric Spoler Marvin van Gijn

Jeroen Bouwmeesters Simone Woldendorp

Maak een vrijblijvende afspraak 
085 273 23 77  | info@nieuwwonentwente.nl

HypotheekNet | Snelder Zijlstra Hypotheken | Thoma Post Hypotheken
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Onze specialisten



Nieuwbouw? 
Dan kies je voor Rabobank

Intermediairdesk Twente-Achterhoek

Het Eeftink 2

7541 WH Enschede

T: 088 – 726 76 38

E: intermediair.kring.TA@rabobank.nl

www.rabobank.nl/intermediairs



Rabobank weet wat er komt kijken bij het kopen van een 
nieuwbouwwoning. Wij bieden diverse voordelen voor een 
hypotheek bij nieuwbouw.

Een Rabobank hypotheek voor nieuwbouwklanten*:

• Aantrekkelijke duurzaamheidskorting van 0,2%

• Meerwerk voor 20% meefinancieren in de hypotheek

• 0,5% Korting op de hypotheekrente met GroenHypotheek

• Dubbele woonlasten financieren met OverbruggingsHypotheek

• Bouwdepot in eigen beheer en zelf rekeningen betalen

• De offerte is 12 maanden geldig bij een hypotheek met plusvoorwaarden

*Bekijk onze voorwaarden en rentetarieven op Rabobank.nl/hypotheekvormen

Samenwerken met onze Intermediairdesk Twente-Achterhoek 

Samen klanten helpen met het realiseren van hun woonwens. Dat is ons doel. 

Werken met Rabobank betekent dat je samenwerkt met een lokale intermediairdesk. 

Onze relatiemanagers en acceptanten focussen zich graag op jouw aanvragen. Andere 

pluspunten van samenwerken met Rabobank zijn:  

• Mogelijkheid om aanvragen vooraf te bespreken

• Één regionale desk als vast aanspreekpunt

• Korte lijnen en snel handelen

• Gespecialiseerd in maatwerkoplossingen


