
Nieuwsbrief

Een mooi huis op het oog?
Het kopen van een huis is misschien wel
de grootste beslissing van uw leven.
Wij staan voor u klaar met het vinden van
de hypotheek die bij u past!

Als onafhankelijk adviseur verdiepen we ons in uw

situatie en wensen. We bespreken samen welke

hypotheek het best bij u past en doen u een passend

aanbod. Wij werken samen met een groot  aantal

geldverstrekkers, waardoor u een ruime keuze heeft.

Neem contact met ons op via telefoon of e-mail

voor het maken van een afspraak.

We nemen graag de tijd om u goed te adviseren.

Eerst nog even sparen?

Wilt u 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. Kijk voor meer informatie op de

achterkant van deze Nieuwsbrief of neem contact

met ons op.

De Langendam, onafhankelijk adviseur op het gebied van Hypotheken en Verzekeringen

Winnaar CCDNA 
Award 2016 in de 
categorie banken

RegioBank 
meest 

klantgerichte 
bank

De Langendam Hypotheken & Verzekeringen

Peulenstraat 247
3371 AM Hardinxveld-Giessendam

T 0184-615156
E info@delangendam.nl
I www.delangendam.nl

Maandag 09.00 - 17.00
Dinsdag 09.00 - 17.00
Woensdag 09.00 - 17.00
Donderdag 09.00 - 17.00
Vrijdag 09.00 - 12.30
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten  

Buiten openingstijden afspraken in overleg
mogelijk.



Online winkelen:
hoe betaalt u?
U kunt online op verschillende manieren betalen. Bijvoorbeeld met Internet Bankieren,

iDeal en PayPal. Met iDEAL kunt u aankopen bij Nederlandse webwinkels afrekenen bij

uw eigen bank. U geeft bij de kassa aan via welke bank u wilt betalen. U komt dan

automatisch op het inlogscherm van uw eigen bank. Hier logt u in en u geeft uw bank de

opdracht aankoopbedrag over te maken. PayPal is een wereldwijd onlinebetaalsysteem

voor particulieren, webwinkels en veilingsites als eBay en Marktplaats. Voor PayPal meldt

u zich aan met een e-mailadres. Betalingen doet u met uw bankrekening, creditcard of

een PayPal-rekening, waar u een tegoed op plaatst.

Doe de Hypotheektestop regiobank.nl

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Zonder poespas Altijd binnenlopenEen complete bankBij u in de buurt

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.


