
Nieuwsbrief

Een leuk huis op het oog?
U wilt voor de eerste, tweede of
misschien wel derde keer een huis kopen.
Een mooie woning in het centrum of een
vrijstaande woning met royale tuin.

Hypotheekadvies dat past bij uw situatie.

Wij kunnen u hiermee helpen. Als zelfstandig en

onafhankelijk hypotheekadviseur verdiepen we ons

in uw situatie en wensen. We bespreken samen

welke hypotheek het best bij u past en doen u een

passend aanbod. Kom langs of bel voor een

afspraak. We nemen graag de tijd om u een goed

hypotheekadvies te geven.

Eerst nog even Sparen?

Wilt u liever eerst nog even (door) sparen voordat u

een huis koopt? Ook dan hebben we een goed

aanbod: RegioBank Eigen Huis Sparen!

Eigen Huis Sparen is eenvoudig en voordelig. Er is

geen minimale of maximale inleg. U stort een

bedrag naar keuze en spaart daarna verder.

U krijgt een aantrekkelijke rente en neemt geld op

wanneer u dat wilt. Wilt u weten wat Eigen Huis

Sparen precies voor u kan betekenen? Bel voor een

afspraak of kom langs.

De Langendam, onafhankelijk adviseur op het gebied van Hypotheken en Verzekeringen
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Maandag 09.00 - 17.00
Dinsdag 09.00 - 17.00
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Donderdag 09.00 - 17.00
Vrijdag 09.00 - 17.00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten  

Buiten openingstijden afspraken in overleg
mogelijk.



Mobiel Bankieren app:
Uw bank altijd in uw binnenzak
Met de Mobiel Bankieren app van RegioBank heeft u uw bank altijd in uw binnenzak.

Handig als u snel uw saldo wilt bekijken of een betaling wilt doen. De app is er voor

Apple, Android en Windows. Het werkt heel eenvoudig. U downloadt de app en u meldt

zich aan. U kiest zelf uw veilige pincode. En als u aangemeld bent ziet u meteen al uw

rekeningen overzichtelijk bij elkaar. U kunt de details van uw rekeningen bekijken en u

kunt met de app geld overboeken. U kunt ook altijd zien hoe het met uw spaarrekening

gaat. Wilt u zelf zien hoe makkelijk de Mobiel Bankieren app werkt? Ga dan naar

regiobank.nl/mobielbankieren en bekijk het filmpje over de app. 

Doe de Hypotheektestop regiobank.nl

Voor al uw
geldzaken.

Alle bankproducten
in huis

Heldere voorwaarden
en gunstige tarieven

Altijd een aantrekkelijke 
spaarrente

Compleet betaalpakket: 
Wereldpas, Internet
Bankieren, iDEAL

RegioBank is onderdeel 
van SNS REAAL en valt 
onder het deposito-
garantiestelsel

Sparen eigen huis
Kan uw kind later wel een huis kopen?
Spaar voor een startkapitaal.
Tot voor kort was het kopen van

een eigen woning voor veel

starters mogelijk. Tijden zijn

veranderd. Starters hebben het

moeilijk. Voor een hypotheek

moeten ze voldoen aan strenge

eisen en meteen beginnen met

aflossen. Gelukkig kunt u uw kind

of kleinkind een handje helpen via

Eigen Huis Sparen van RegioBank.

Dan begint u vandaag nog met

sparen voor zijn of haar

toekomstige droomhuis.

Het lijkt misschien gek om te

denken aan huizen als uw (klein)

kind nog jong is. Maar het is

belangrijk om vooruit te denken.

Juist door vroeg te beginnen met

sparen, zorgt u voor meer

zekerheid en verlaagt u alvast de

maandlasten van de toekomstige

woning. Zo kan uw (klein)kind

straks makkelijker een huis

kopen.

Eigen Huis Sparen is een flexibel

spaarproduct met een

aantrekkelijke rente. Door

bijvoorbeeld schenkingen of

maandelijks sparen spaart u voor

een mooi startkapitaal.

Wilt u weten wat Eigen Huis

Sparen voor u kan betekenen? Bel

voor een af spraak. We

bespreken dan samen de

mogelijkheden.


