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Zondag Gesloten
Maandag 9.00 - 17.00
Dinsdag 9.00 - 17.00
Woensdag 9.00 - 17.00 
Donderdag 9.00 - 17.00
Vrijdag 9.00 - 12.30
Zaterdag Gesloten

Buiten openingstijden afspraken 
in overleg mogelijk

5 jaar RegioBank Zelfstandig Adviseur!
De Langendam is hét kantoor in Hardinxveld-
Giessendam waar u al 45 jaar terecht kunt voor 
advies op het gebied van Hypotheken en  
Verzekeringen. Vijf jaar geleden zijn we ook 
Zelfstandig Adviseur van RegioBank geworden.

U bent welkom bij ons op kantoor!
Waar andere banken helemaal uit Hardinxveld-
Giessendam zijn verdwenen of in een grote 
regionale fusie zijn opgegaan blijven wij zelf-
standig in ons mooie dorp rondom De Giessen! 
Naast onze persoonlijke dienstverlening kunt u 
natuurlijk ook bij ons uw bankzaken online 
regelen. Via Internet Bankieren of onze Mobiel 
Bankieren app. En heeft u hierbij hulp nodig? Dan 
loopt u gewoon even binnen.

Wij helpen u graag met de Overstapservice!
Open nu een betaalrekening van RegioBank, de 
bank met de hoogste waardering. Wij zorgen met 
de Overstapservice dat u gemakkelijk overstapt. 
Wij weten precies wat er moet gebeuren en 
helpen u hier ook bij. Samen hebben we uw 
betaalrekening zo geregeld.

Onafhankelijk Hypotheekadvies!
Een huis kopen is misschien wel de grootste 
beslissing in uw leven. Wij staan voor u klaar   
met het vinden van de juiste hypotheek  Als 
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. Wij werken samen 
met een groot aantal geldverstrekkers, waardoor 
u een ruime keuze heeft.

Uw verzekeringen via De Langendam!
Hoe lang is het al geleden dat u naar uw 
verzekeringen heeft gekeken, of laten kijken? De 
praktijk leert dat veel mensen nooit naar hun 
verzekeringen omkijken. Juist daarom loont het 
de moeite om er weer eens naar te (laten) kijken. 
Misschien is uw gezinssituatie gewijzigd 
waardoor een aanpassing noodzakelijk is. Maak 
vrijblijvend een afspraak om alles eens door te 
nemen.

Bel ons voor een afspraak over Bankzaken, een 
Hypotheek of Verzekeringen: 0184-615156.

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2019

Wéér de hoogste    
waardering in onderzoek 

Consumentenbond

Bron: Consumentenbond juni 2019



Woonwensen senioren heel verschillend!
De één wil zo lang mogelijk in de huidige 
woning blijven wonen. Anderen zijn op 
zoek naar een mooi appartement. Een 
toekomstbestendige woning is ook een 
veel gehoorde wens. Wij merken dat er 
veel behoefte is aan advies over de 
mogelijkheden voor senioren.

Is kopen nog een optie?
Jazeker. Kopen kan juist heel aantrekkelijk 
zijn als u al wat ouder bent, zeker nu de 
rente zo laag is. Vaak is de hypotheeklast 
lager dan de huur. Uiteraard is uw persoon- 
lijke situatie van belang. Heeft u nu een 
eigen woning of niet? Hoe hoog is uw 
inkomen en heeft u wel of geen spaargeld? 
Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? 
Maak dan een vrijblijvende afspraak.

Kan ik mijn overwaarde gebruiken?
Er zijn veel senioren met een eigen woning 
zonder (of een heel kleine) hypotheek. 
Regelmatig krijgen wij vragen over de 
mogelijkheid om de overwaarde te 
gebruiken. Bijvoorbeeld om de woning 
toekomstbestendig te maken of het 

pensioen aan te vullen. Ook hiervoor zijn 
mogelijkheden. Zo is er bijvoorbeeld de 
Florius Verzilverhypotheek. Volgens de 
consumentenbond de veiligste manier om 
de overwaarde van uw huis op te nemen. 
Ook wij bieden deze hypotheek aan.
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Meer weten over de mogelijkheden van 
een hypotheek voor senioren?                  

Bel ons en maak een afspraak voor een 
gratis oriëntatiegesprek: 0184-615156.

Overwaarde gebruiken?
U gaat bijna met pensioen of bent al gestopt 
met werken en uw huis is meer waard dan uw 
hypotheek. Dat is een fijn idee, maar hoe 
profiteert u daar nú van? Een optie is uw huis 
verkopen, maar dat hoeft niet. Want met de 
Florius Verzilverhypotheek gebruikt u uw 
overwaarde voor meer financiële ruimte, 
zonder te verkopen.                                                     

Zelf bepalen wat u met het geld doet
Met de Florius Verzilver Hypotheek leent u 
een bedrag op basis van uw overwaarde. U 
bepaalt zelf waaraan u dit besteedt: om uw 
huis te verbouwen, uw pensioen aan te vullen 
of uw kinderen financieel te steunen.

Florius Verzilverhypotheek iets voor u?
Vraag ons naar de voorwaarden.

Gebruik de overwaarde van uw huis met de Florius Verzilver Hypotheek

Welkom in ons kantoor
Graag verwelkomen we u in ons kantoor 
in de Peulenstraat. Ontdek zelf wat we 
voor u kunnen betekenen. Loop gerust 
eens 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 van RegioBank kunt u ook 
terecht op de website van Regiobank.

0184-615156
info@delangendam.nl
www.delangendam.nl


