
April/Mei 2011

2

Rabo Opbouwhypotheek 

Veel mensen denken dat je aan een 

hypotheek weinig kunt veranderen. Als 

een harnas zonder enige bewegingsvrijheid. 

De spaarvariant van de Rabo Opbouw-

Hypotheek is precies het tegenovergestelde. 

Die beweegt met u mee. Als u bijvoorbeeld

gaat samenwonen en daardoor meer 

fi nanciële ruimte krijgt om te sparen. Zo 

kunt u meer eindkapitaal opbouwen om 

uw hypotheek af te lossen. Wist u dat de 

Rabo Opbouwhypotheek als enige bank-

spaarhypotheek de maximale score van 

5 sterren voor prijs en fl exibiliteit heeft 

gekregen van onafhankelijk instituut 

MoneyView?

De Rabo Wonen en Leven check

Elke verandering in uw leven heeft invloed op 

uw fi nanciële situatie. Wanneer er bijvoor-

beeld een tweede kindje op komst is. Dan is 

het handig om te weten of uw producten nog 

wel passen bij uw nieuwe situatie. Heeft u 

fi nanciële ruimte voor de gewenste verbou-

wing? En is uw inboedel eigenlijk nog wel 

goed verzekerd? Met de Rabo Wonen & Leven 

Check kunt u online direct zien waar u aan toe 

bent. Doe de check op www.rabobank.nl/rust. 

Financieel plaatje

Rabobank vindt dat een hypotheek het 

fundament vormt van fi nanciële zekerheid, 

maar altijd onderdeel is van een totaal 

fi nancieel plaatje. Een advies moet een 

totaaladvies zijn, gebaseerd op uw situatie. 

Wilt u uw fi nanciële plaatje tegen het licht 

houden? Maak dan een afspraak met één van 

onze hypotheekadviseurs. 

Bel (076) 544 40 20 of stuur een mailtje naar

Een huis moet rust geven en geen fi nanciële stress. Niet alleen omdat je huis je 
thuis is en je daar tot rust komt, maar ook omdat een huis fi nancieel rust moet 
geven. De Rabobank begrijpt dit als geen ander en biedt woonoplossingen die 
toekomstvast zijn. Omdat de toekomst aan veranderingen onderhevig kan zijn, 
wil je een hypotheek die daarop is ingesteld. Dat geeft rust. 

Een huis moet rust geven. 
Dat is het idee.

huis&hypotheekadvies@hage-beek.rabobank.nl.

Rust in huis

‘Een eigen huis, een plek onder de zon’, 

luidt een populair liedje. Maar die zon 

lijkt door de recente economische crisis 

wat minder fel te stralen. 

Zag het er in de loop van 2010 nog iets 

rooskleuriger uit voor de huizenmarkt, in 

het laatste kwartaal daalden de huizen-

prijzen weer met gemiddeld 1,1 procent. 

Er kan minder geleend worden onder 

NHG en afl ossingsvoorwaarden worden 

mogelijk aangescherpt. We kunnen dus 

verwachten dat de betaalbaarheid van 

koopwoningen dit jaar zal afnemen en 

dat de huizenprijzen daar onder zullen 

lijden. 

Reden voor paniek? Wij vinden van niet. 

Een huis moet vooral rust geven. En 

dat kan ook in deze tijd. Wij bieden 

woonoplossingen die toekomstvast zijn. 

Onder andere met de Opbouwhypotheek,

de hypotheek die met u mee leeft. 

Verandert uw situatie, dan passen wij 

uw hypotheek gewoon aan. Wat zo’n 

verandering in uw leven - de komst van 

een kindje bijvoorbeeld - fi nancieel voor u 

betekent, ziet u direct met de online 

Wonen & Leven check op rabobank.nl/rust. 

Tijd om eens opnieuw naar uw fi nanciële 

situatie te kijken? Maak een afspraak 

met één van onze adviseurs. Want de 

Rabobank geeft u graag datgene wat zo 

belangrijk is aan uw huis: Rust. 
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