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Zondag Gesloten
Maandag 9.00 - 17.00
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Vrijdag 9.00 - 17.00
Zaterdag Gesloten

Buiten openingstijden afspraken 
in overleg mogelijk

Wij zijn één van de ruim 530 
Zelfstandig Adviseurs.
Voor een vraag of eenvoudig 
advies kunt u gewoon even 
binnenlopen. Komt er toch wat 
meer bij kijken? Dan maken we 
meteen een afspraak zodat we 
de tijd hebben om uitgebreid op 
uw situatie in te gaan.

Alles onder één dak!
Of het nu gaat om uw hypotheek, verzekeringen of  
Bankzaken, bij ons kunt u hiervoor terecht op één 
adres. Waar anderen de dienstverlening beperken 
hebben wij dit juist uitgebreid en daar gaan we in  
2018 mee door.

Begin dit jaar is ons kantoor van binnen aangepast 
om u nog beter van dienst te zijn. Want hoewel er 
veel zaken online geregeld kunnen worden merken 
wij dat er nog steeds behoefte is aan een kantoor 
waar je zo even naar binnen kunt lopen voor advies.

Dat onze benadering werkt blijkt wel uit het feit dat 
we de afgelopen jaren flink zijn gegroeid. Dat we 
onafhankelijk adviseur zijn voor hypotheken en 
verzekeringen is een groot voordeel. Wij zijn niet 
gebonden aan één bank. Zo hoeft u niet zelf alle 
hypotheken te vergelijken, dat doen wij voor u en 
bieden de hypotheek aan die het beste bij u past.

Je merkt vaak pas hoe fijn het is om goed verzekerd 
te zijn op het moment dat er schade is. Wanneer er 
dan ook nog eens iemand is die alles regelt rond de 
schade dan is de narigheid gelukkig snel verdwenen. 
De toegevoegde waarde van het regelen van uw 
verzekeringen via De Langendam zit hem dan ook in 
de keuze uit een groot aantal verzekeringsmaat-
schappijen en onze hulp bij de schadeafwikkeling.

Veel bankzaken regelt u waarschijnlijk online, ook bij 
RegioBank kan dat via Internet Bankieren of met de 
Mobiel Bankieren app. Toch vinden veel mensen het 
fijn om een kantoor in de buurt te hebben waar je 
terecht kunt voor advies en service. Sinds 2015 zijn 
wij Zelfstandig Adviseur van RegioBank. Een schot in 
de roos. Velen zijn naar volle tevredenheid over-
gestapt naar RegioBank. Nieuwsgierig naar alle 
mogelijkheden? Kom langs op ons kantoor of kijk 
eens op de vernieuwde website: www.regiobank.nl.



Als adviseurs denken wij graag mee met onze 
klanten. Deze keer twee voorbeelden van 
adviezen met een verrassende uitkomst.

Klantvraag: Al mijn vermogen zit in mijn huis, 
maar ik heb alleen AOW, wat moet ik doen?

Bij deze klant was het heel belangrijk om eerst 
door te vragen wat de werkelijke behoefte was. 
'Zo lang mogelijk in deze woning blijven, maar 
wel extra geld beschikbaar krijgen.' Dit geld 
wilde hij gebruiken voor aanpassingen aan de 
woning, maar ook om eens wat extra's te doen 
en misschien iets schenken aan de kinderen.

Deze klant dacht nooit meer in aanmerking te 
komen voor een hypotheek. We konden echter 
ruimschoots aan zijn wensen voldoen. Dit is 
echt maatwerk, het moet passen bij de klant en 
de situatie. Hier paste het perfect!

Klantvraag: Kunnen mijn maandlasten omlaag?

Deze klant had een hypotheek met een rente 
van meer dan 5%. De rente stond nog voor 
langere tijd vast. De lasten bleven voorlopig 
hoog. Wat zijn dan de mogelijkheden? Je kunt 
extra aflossen, maar dan moet je daarvoor wel 
de middelen hebben. Ook oversluiten is een 
optie, maar vanwege de boeterente was dat 
voor deze klant niet aantrekkelijk.

Een manier om de maandlasten toch omlaag te 
krijgen was: Verhuizen! Een verrassend advies, 
maar de klant ging er serieus over nadenken. 
Binnen een paar weken was alles geregeld. 
Andere woning gekocht, nieuwe keuken 
uitgezocht en de huidige woning verkocht. 
Inmiddels woont deze klant naar volle 
tevredenheid in haar nieuwe woning en zijn 
haar maandlasten omlaag gegaan.

Voorbeelden uit de adviespraktijk!

Gaat uw kind straks naar de 
middelbare school? Dan gaat er 
veel veranderen. Sommige dingen 
kunt u nu al regelen. Een eigen 
pinpas bijvoorbeeld. Want goed 
omgaan met geld leert uw kind 
stap voor stap. JongWijs helpt u 
daar graag bij. Met een pinpas, 
Mobiel Bankieren app en ieder 
jaar handige geldtips.

€ 5 voor uw kind cadeau
Opent u het JongWijs pakket met 
de pinpas vóór 27 april 2018, dan 
krijgt uw kind van ons in mei € 5 
op de JongWijs Betaalrekening 
gestort. Ook krijgt uw kind een 
mobiele oplader als welkoms-
cadeau.

Welkom in ons kantoor!
Graag verwelkomen we u in ons kantoor in de 
Peulenstraat. Ontdek zelf wat we voor u kunnen 
betekenen. Loop gerust binnen of maak een 
afspraak. Of het nu gaat om uw hypotheek, 
verzekeringen of bankzaken, wij staan voor u 
klaar.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook op 
onze website kijken of ons volgen op Facebook.
Voor alle informatie over de producten en 
diensten van RegioBank kunt ook terecht op de 
geheel vernieuwde website van RegioBank.


