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Van cijfers naar
begrijpelijke taal
Zorgeloos wonen, leven en werken.
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Introductie
Inleiding

Uw Financiële APK

Een nieuwe woning kopen of een andere grote beslissing

Wettelijke of maatschappelijke wijzigingen en veran-

in uw leven? Het regelen van financiële zaken blijft

deringen in uw privéleven kunnen grote invloed hebben

spannend en er komt veel bij kijken. Daarom zetten

op uw financiële situatie. Om er voor te zorgen dat u

wij, voor u, in deze brochure alles helder op een rij. Van

zorgeloos kunt blijven wonen, bieden wij u een Financiële

cijfers naar begrijpelijke taal.

APK aan. Een uitgebreide check-up van uw huidige
financiële situatie. Dit doen wij regelmatig, zodat

Wie zijn wij?

wijzigingen in uw situatie niet jaren onopgemerkt
blijven en wij tijdig advies kunnen geven. Niet alleen

Matrix Financiële Diensten en Matrix Verzekeringen

wanneer u aan de bel trekt! Kortom, alles gewoon

zijn twee professionele en enthousiaste bedrijven waar

goed geregeld.

u als klant centraal staat. U heeft altijd direct contact
met uw adviseur en het Matrix team. Persoonlijke service
en kwaliteit voor nu, maar zeker ook voor later. Een

Onze diensten

duurzame relatie waarbij wij u volledig ontzorgen en

Onze kosten zijn helder en transparant, daarom geen

voortdurend op de hoogte houden. Financiële dienst-

verrassingen. Hierdoor hebben wij geen financieel

verlening is niet alleen voor vandaag, maar ook voor

belang bij de keuzes die u maakt. Schadeverzekeringen

morgen.

en kredieten zijn nog (gedeeltelijk) op basis van provisie.

Wat bieden wij?

In deze brochure nemen wij stap voor stap onze werkwijze met u door. We laten u daarnaast ook zien wat

Wij zijn een onafhankelijk team van adviseurs en be-

onze serviceproducten zijn, hoe deze opgebouwd zijn

middelaars op het gebied van het vinden van uw

en welke tarieven hierbij horen. Het eerste oriëntatie

droomhuis, hypotheken, verzekeringen, bank- en spaar-

gesprek is altijd vrijblijvend. Wij stellen ons tot doel u

producten, regelen van vermogensopbouw, kredieten

te begeleiden bij het maken van de juiste keuzes.

en overige financiële dienstverlening. Een vast team
en aanspreekpunt onder één dak. Ook nadat alles
geregeld is houden wij u actief op de hoogte, zodat

No cure, no pay

alles goed geregeld blijft.

Wij bieden u onze hypotheekdiensten aan op basis van
het ‘’no cure no pay’’ principe. Hierdoor hoeven wij u bij

Ons doel is om financiële dienstverlening op een be-

het uitblijven van de totstandkoming van een hypotheek

grijpelijke manier over te brengen naar u als klant.

door Matrix geen kosten in rekening te brengen. Wilt u
meer informatie, vraag ons gerust naar onze algemene
voorwaarden. Deze zijn tevens terug te vinden op onze
website.
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Stappenplan
Stap 1 Huis en Hypotheek
We gaan samen met u op zoek naar de hypotheek die
het beste aansluit bij uw wensen en behoeftes. We geven
uitleg over notariële zaken en begeleiden u in het proces
bij de notaris. Hierbij gaan we mogelijke risico’s afdekken
zodat bij overlijden uw nabestaanden in het huis kunnen
blijven wonen. De stappen die hierbij horen staan
uitgebreid beschreven in ons aankoop & hypotheek
overzicht op pagina 6 en 7.

Hypotheek
Overlijdensrisicoverzekering

Stap 2 Risico’s en Verzekeringen
We nemen uw financiële situatie onder de loep door
middel van onze APK. We zorgen ervoor dat u niet
alleen het beste huis, lening en verzekering hebt gekregen, maar ook dat u bij tegenslagen in het huis kan
blijven wonen! We geven u advies met betrekking tot
schadeverzekeringen en de woonlastenverzekering.
We maken de risico’s en financiële gevolgen inzichtelijk
bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid
met betrekking tot uw woonsituatie. Doordat we deze
risico’s voor u inzichtelijk maken kunnen we de gevolgen
(gedeeltelijk) beperken d.m.v. verzekeren. Waarbij wij
uiteraard zoeken naar de beste service, voorwaarden
en prijs.

Woonlasten Advies
Schadeverzekeringen

Verzekerd
de toekomst
tegemoet.
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Stap 3 Toekomst en Zekerheid
Daarnaast gaan wij, aan de hand van uw keuzes in stap
een en twee, helpen met het bemiddelen van eventuele
woonlasten- en schadeverzekeringen.
Wij bespreken ook een aantal onderwerpen waar wij
u graag advies over geven. U kunt hierbij denken aan:
sparen, besparen, uitvaart, notariële zaken, belasting
en pensioen. Wij kijken samen wat u wensen en behoeftes zijn en ondernemen stappen zodat u niet voor
verrassingen komt te staan!

Samenleven
Uitvaartadvies
Nabestaandenservice
Belasting
Pensioen
Sparen
Besparen
Van advies naar keuze

Stap 4 Goed Geregeld
Nu bijna alles goed geregeld is, komen wij bij u thuis
voor een nazorggesprek om de puntjes op de i te
zetten. Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw woning.
Graag horen wij van u of alles naar wens verlopen is.
Dat is immers waar het allemaal om gaat. Ook daarna
zorgen wij ervoor dat alles goed geregeld blijft.

Nazorggesprek
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Aankoop & Hypotheek
Tijdens het eerste gesprek inventariseren wij uw wensen

Hieruit volgt een advies en worden de juiste offertes

en krijgt u van ons uitgebreide uitleg over de ins en

opgevraagd bij de geldverstrekker en/of verzekeraar.

outs met betrekking tot hypotheken. Daarnaast onder-

Nadat u de offerte getekend heeft verzorgen wij

steunen wij u bij de aankoop van uw woning. Naarmate

de administratieve afhandeling. Verder onderhouden wij

de aankoop van uw woning dichterbij komt maken wij

de nodige communicatie met u, de banken, verzekeraars

een afspraak om uw kennis, wensen en eventuele risico’s

en eventueel kredietinstellingen, werkgevers, advocaten,

in kaart te brengen. Vervolgens maken wij verschillende

waarborgfonds eigen woning (NHG) en de gemeente.

voorstellen en bespreken deze met u.

Wij bespreken met u de mogelijkheden met betrekking

Adviesfase €2020,-
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6
Onderhoud en communicatie
banken en verzekeraars

Kosteloze Financiële APK

2
Aanvraag hypotheek
inclusief 1 verzekering

3
Administratieve handelingen

2
Bespreken en tekenen offertes

4
Invoeren hypotheeksoftware
+aanvragen offertes +berekenen

2
Voorstellen bespreken

4
Voorstellen maken

2
Inventarisatie ervaring
+kennis +wensen +risico’s

2
Begeleiding bĳ aankoop

Inventariseren + uitleg klant

2

Aankoop &

tot een testament en/of samenlevingscontract. Vervolgens begeleiden wij u bij de oplevering van uw nieuwe
woning bij de notaris. Als alle dozen zijn uitgepakt komen
wij nog een keer langs om uw huis te bewonderen en
het doorgelopen traject te evalueren.

Hypotheek
1
Nazorggesprek

1
Administratie

3
Oplevering en passeren notaris
+controle +bespreken

1
Completeren klantdossier

1
Voorbespreken notaris concept
testamenten + samenlevingscontract

2
Onderhoud en communicatie klant

Onderhoud en communicatie
taxateur/notaris/makelaar/gemeente

2

Hypotheek adviseur
€130,- per uur

Commercieel medewerker
€80,- per uur

Administratief medewerker
€40,- per uur

Totaal

€3750,-

Korting

-€150*

Totale kosten

€3600,-

Bemiddelingsfase €1730,* bij afsluiten 2 jaar Extra Goed Geregeld
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Wijzigen Hypotheken
Bij het oversluiten, verhogen en hoofdelijk ontslag van

Hieruit volgt een advies en worden de juiste of-

uw hypotheek komen net zo veel zaken kijken als bij

fertes opgevraagd bij de geldverstrekker en/of

het aangaan van een nieuwe hypotheek. Tijdens een

verzekeraar. Als u een offerte getekend heeft ver-

gesprek inventariseren wij uw wensen en krijgt u van

zorgen wij de administratieve afhandeling. Verder

ons de ins en outs met betrekking tot een hypotheek.

onderhouden wij de nodige communicatie met

Tevens maken wij een afspraak om uw kennis, wensen

u, de banken, verzekeraars en indien nodig juris-

en eventuele risico’s opnieuw in kaart te brengen. Ver-

ten,

kredietinstellingen,

werkgevers,

advocaten,

volgens maken wij verschillende voorstellen en be
spreken deze met u.

Adviesfase €1760,-
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2

6

2

Aanvraag hypotheek
inclusief 1 verzekering

Onderhoud en communicatie
banken en verzekeraars

Onderhoud en communicatie
taxateur/notaris/makelaar/gemeente

1
Administratieve afhandeling

2
Administratieve handelingen

2
Bespreken en tekenen offertes

4
Invoeren hypotheeksoftware
+aanvragen offertes +berekenen

2
Voorstellen bespreken

4
Voorstellen maken

2
Inventarisatie ervaring
+kennis +wensen +risico’s

Inventariseren + uitleg klant

2

Wijzigen

waarborgfonds eigen woning (NHG) en de gemeente.
Wij bespreken met u de mogelijkheden met betrekking tot een testament en/of samenlevingscontract.
Zodra wij u geïnformeerd hebben dat de hypotheekverstrekker een akkoord gegeven heeft volgt de laatste fase. Een bezoek aan de notaris. Na afloop plant
de adviseur een afspraak met u in om het traject te
evalueren.

1
Nazorggesprek

1
Administratie

3
Oplevering en passeren notaris
+controle +bespreken

1
Completeren klantdossier

1
Voorbespreken notaris concept
testamenten + samenlevingscontract

Onderhoud en communicatie klant

Kosteloze Financiële APK

2

Hypotheek
Hypotheek adviseur
€130,- per uur

Commercieel medewerker
€80,- per uur

Administratief medewerker
€40,- per uur

Totaal

€3490,-

Korting

-€150*

Totale kosten

€3340,-

Bemiddelingsfase €1730,* bij afsluiten 2 jaar Extra Goed Geregeld
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Matrix biedt meer
Onze samenwerking aan een goede financiële toekomst stopt niet
na het passeren van uw hypotheek. Matrix blijft u tijdens al uw levensfases bijstaan indien u dit wenst.

Matrix financiële APK
Een vaste route uitstippelen tijdens al uw levensfases blijft lastig.
We leven nu eenmaal in een dynamische wereld. Vijf jaar geleden
zag alles er anders uit dan nu en hoe zit dat over 5 jaar? Er zijn
naast wettelijke- en maatschappelijke wijzigingen ook persoonlijke
zaken die op uw pad kunnen komen zoals trouwen, kinderen, nieuwe
baan, verhuizen, starten van een eigen zaak of een verbouwing.
Maar helaas ook minder leuke gebeurtenissen zoals ziekte, werkeloosheid, scheiding of een plotseling overlijden. Graag voeren wij
regelmatig samen met u een APK uit om te kijken hoe u er op dat
moment voor staat en om uw financiële situatie hierop tijdig aan te
passen. Voor mogelijke toekomstige situaties is het van belang en
verstandig om tijdig de juiste voorzieningen te treffen.
Wij hebben een wettelijke zorgplicht bij het verstrekken van een
hypotheek om enkele risico’s in kaart te brengen, daarnaast vinden
wij het erg belangrijk dat meteen alles goed gecheckt wordt en
ontvangt daarom van ons kosteloos een volledige Financiële APK!
We bekijken samen de wijzigingen in uw persoonlijke situatie. We
brengen in kaart wat u tot nu toe al geregeld heeft en wat meer
aandacht verdient. We toetsen opnieuw uw financiële kennis, ervaring en risicobereidheid en gaan hierbij een stapje verder. De onderwerpen die minimaal aan bod komen:

Woning en hypotheek
Risico’s en verzekeringen
Sparen en besparen
Overlijden en nabestaanden
Notariële- en belastingzaken

We maken samen een planning voor uw financiële toekomst en
houden u up-to-date. Zo zorgen we ervoor dat u de komende jaren
niet onnodig voor verrassingen komt te staan en krijgt van ons een
duidelijk overzicht. Heeft u nog geen servicepakket? Vraag ons gerust
naar de mogelijkheden

10

Kortom

In deze levenslijn ziet u alle mogelijke gebeurtenissen
die er gedurende de looptijd van uw financiële producten
voor kunnen zorgen dat u onze diensten opnieuw nodig
heeft. Deze levenslijn is gebaseerd op onze ervaringen
in het verleden. Aangezien het voor u vervelend kan zijn
om voor deze dienstverlening per uur gefactureerd te
worden, bieden wij u een aantal servicepakketten aan.
Door het afsluiten van een van deze pakketten kunt u
op het moment dat u onze diensten nodig heeft hoge
kosten vermijden. Tegen een relatief klein bedrag per
maand wordt onze dienstverlening nu, maar zeker ook
later, voor u gewaarborgd!
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Servicepakketten
Sinds de oprichting van ons bedrijf handelen wij vanuit de
filosofie: ‘Van cijfers naar begrijpelijke taal’. Het is belangrijk voor ons dat u goed geïnformeerd en geadviseerd

Geregeld Module
€7,50 per maand

bent.

Beheerservice:

Onze ervaring leert dat er in het leven regelmatig

✓ Wij onderhouden en monitoren uw persoonlijk klant dossier.
✓ Ook kunt u altijd bij ons terecht voor vragen over wijzigingen

momenten voorbij komen waarop gedegen financieel
advies van toegevoegde waarde is. Wijzigingen in uw
persoonlijke situatie, maar ook veranderingen in wet- en
regelgeving kunnen grote invloed hebben op uw leven.

in uw persoonlijke financiële situatie.

✓ Wij verzorgen mutatie wijzigingen van uw bestaande hypotheek en levens-maandlasten-uitvaart of spaarverzekering.

✓ Begeleiding

binnen ons uitgebreid netwerk specialisten

zoals accountants, belastingadviseurs, juristen of notarissen.
Wij bieden u daarom onze uitgebreide servicepakketten
aan. Een pakket kunt u samenstellen door modules
naar eigen keuze te stapelen. Hierdoor kunt u ook na

✓ Indien nodig en op uw verzoek begeleiding bij betalingachterstand en/of klacht bij uw bank of verzekeraar.

✓ Opschoonservice van uw administratie.

het afsluiten van uw hypotheek veelal 24/7 en vaak
zonder extra kosten van onze dienstverlening gebruik

contract voor minimaal 1 jaar

maken.
Want financiële dienstverlening is niet alleen van van
daag, maar ook voor morgen!

Goed Geregeld
Module
€15,- extra per maand
Adviesservice:

✓ Elk jaar recht op minimaal één kosteloos adviesgesprek.
✓ Recht op een gratis scan van al uw verzekeringen.
✓ Voorbespreking testamenten en samenlevingscontracten.
✓ Begeleiding verhuur woning of starten bedrijf.
✓ Voorbespreking bij scheiding.
Hypotheek en rente:

✓ Inventariseren

plus berekenen mogelijkheden verhogen

bestaande hypotheek.

✓ Advies en begeleiding bij gedeeltelijke of volledige aflossing
van uw hypotheek.

✓ Begeleiding bij uitbetaling en afwikkeling van uw bouwdepot.
✓ Signaleren einde rentevastperiode en adviseren t.a.v. een
nieuwe rentevastperiode.

Overlijden, uitvaart, woonlasten, vermogen
en sparen

✓ Periodiek advies indien uw dekking niet meer aansluit bij
uw huidige situatie.

✓ Adviseren en vergelijken van nieuwe financiële producten.
✓ Begeleiding bij extra premie inleg, premievrij maken, afkoop, verpanding of andere wijziging van uw verzekering.

✓ Begeleiding m.b.t. polissen t.a.v. overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid.
*		enkel i.c.m. Geregeld module af te sluiten.
contract voor minimaal 1 jaar
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Extra Goed Geregeld
Module
€12,50 extra per maand
Totaal ontzorgd

✓ Afsluiten van nieuwe financiële producten (excl. hypotheek, hoofdelijk ontslag en schadeverzekeringen).

✓ WOZ waarde check door jurist inclusief bezwaarservice.
✓ Bespaarcheck op uw vaste lasten inclusief oversluitservice.

✓ Nabestaandenservice.
✓ Financiele APK.
✓ Rentemiddelen.
✓ Omzetting van leningdelen bij de huidige geldverstrekker.
*		enkel i.c.m. Geregeld en Goed Geregeld af te sluiten.
contract voor minimaal 1 jaar

Voordeel bij gelijktijdig afsluiten van
een hypotheek en
een 2 jaarscontract
á € 24,50 (i.p.v € 35,-)
per maand van
volledig Extra Goed
Geregeld pakket:
✓ korting van €150,- op uw hypotheekfactuur.
✓ korting op de schadeverzekeringen.

Kortom, een financiële zekerheid
Wilt u geen servicepakket maar zelf de touwtjes in handen hebben,
dan kunt u natuurlijk ook altijd bij ons terecht voor financieel advies,
wijzigingen of bemiddeling van financiële producten. In dat geval
kiest u er zelf voor uw financiële situatie up-to-date te houden. En
kan er op basis van facturatie of door middel van onze FLEX tarieven
advies gegeven worden.
*Het oversluiten van uw bestaande hypotheek, aankoop woning,
hoofdelijk ontslag bij scheiding of de bemiddeling van uw schadeverzekeringen vallen niet onder het servicepakket. Op het moment
dat u een lopend servicepakket bij ons heeft belonen wij u met een
korting op bovenstaande diensten
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Onze Flex diensten
FLEX, vindt de oplossing die bij u past!
Stel u wenst gebruik te maken van onze dienstverlening, u bent
niet verzekerd van hulp via ons eigen servicepakket en u vindt het
ook niet fijn dat we factureren op uurtarief? Dan kunt u nog altijd
gebruik maken van onze FLEX diensten. Hiervoor betaalt u een
vast bedrag per oplossing en u kiest wat u nodig heeft. Zo houdt
u controle over wat u besteedt en komt u niet voor verrassingen
te staan.

Kosteloos en vrijblijvend eerste gesprek
Tijdens het eerste vrijblijvende oriëntatie gesprek bespreken wij:

✓ Uw wensen en behoeften.
✓ De verschillen tussen compact en uitgebreid advies.
✓ Welke advies vorm het beste bij uw situatie past.
Wat mag u van ons verwachten bij een compact
advies en wat verwachten wij van u?

✓ U geeft aan welke verzekering u wenst, welke maatschappij,
welk financieel product, het verzekerde bedrag, de looptijd,
de begunstiging, indexatie etc.

✓ De adviseur laat zien hoe de verzekering in elkaar zit.
✓ U krijgt uitleg over de verzekering, de risico’s en de werking.
✓ Uw adviseur berekent de premie voor de door u gekozen verzekering.
Wat mag u van ons verwachten bij een uitgebreid advies?
U krijgt advies over de verschillende maatschappijen en mogelijkheden
om samen de oplossing te vinden die bij u past. Tijdens dit advies
bereken wij een eventueel inkomenstekort bij arbeidsongeschiktheid, pensioen, werkeloosheid en bij overlijden en de opties om
dit aan te vullen.

Afsluitkosten
Naast de kosten voor het advies betaalt u eenmalig afsluitkosten
voor het afsluiten van een verzekering. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld
het opstellen van de offerte en het verwerken van de aanvraag.

Onderhoudskosten
Deze kosten betaalt u omdat u kunt blijven rekenen op onze hulp
en zodat u bij vragen tijdens de looptijd van uw financiële product
altijd bij ons terecht kunt. Op kantoor, telefonisch of per mail. Als
uw situatie verandert, bekijken we bijvoorbeeld samen of uw verzekeringen nog bij u passen. Denk aan veranderingen in uw inkomen
of gezinssituatie. Maar bijvoorbeeld ook omdat de overheid wetten
of regels heeft aangepast. Voor gesprekken tijdens de looptijd betaalt
u geen extra kosten, tenzij u opnieuw advies wilt.
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Beheerservice

€750,-

U kunt naast de minimale wettelijke nazorg blijven
rekenen op onze hulp zoals omschreven in de Geregeld
Module. Wij onderhouden en monitoren actief uw
persoonlijk klantdossier. Daarnaast kunt u bij vragen
met betrekking tot uw hypotheek altijd bij ons terecht.
* Optie onderhoudskosten €7,50 per maand of €75 per jaar.

Rentemiddeling

€350,-

Advies en bemiddeling bij rentemiddeling bij uw huidige
hypotheekverstrekker. Rentemiddeling is een manier
om de hypotheekrente die wordt betaald te verlagen
door een nieuwe rentevaste periode af te spreken
met de geldverstrekker. Het rentetarief dat nu wordt
betaald wordt gemiddeld met het actuele rentetarief
van de geldverstrekker. Omdat je de vaste periode
‘openbreekt’, moet je wel een boete betalen. Dat wordt
boeterente genoemd. Die betaal je in de vorm van een
renteopslag: er wordt een toeslag berekend boven op
het nieuwe rentetarief.

Omzetten leningdelen

€375,-

Advies en bemiddeling inzake omzetting van leningdelen bij
de huidige geldverstrekker zonder dat er verder wijzigingen
plaatsvinden in rentevastperiode en looptijd.

WOZ bezwaarservice

€75,-

Op basis van de WOZ-waarde van uw eigen woning worden
een aantal belastingen bepaald. Een te hoge WOZ-waarde
betekent voor u als eigenaar dat u elk jaar te veel betaalt.
Twijfelt u over de hoogte van de WOZ-waarde dan kunt u
gebruik maken van de WOZ bezwaarservice. Wij helpen u
graag verder bij het indienen van uw bezwaar.
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Verzekerd
de toekomst
tegemoet.

Schadeverzekeringen
In het geval van schadeverzekeringen blijft, naast de bemiddelingskosten per product, de beloning uit provisie via
de maatschappij gehandhaafd. Deze financiële producten
vallen onder de zogenaamde niet complexe financiële
producten en worden in de offerte besproken.

Inkomstenbelasting
Indien gewenst, verwijzen wij u door naar een externe belastingadviseur die voor onze klanten zijn diensten tegen
een aantrekkelijk tarief aanbiedt Deze werkzaamheden
vallen buiten de verantwoordelijkheid van Matrix.
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Bespaarcheck

€50,-

			

We bieden een bespaarcheck aan om uw vaste lasten, indien mogelijk, te verlagen. U ontvangt een overzicht van
besparingen per gewenst product zoals energie, internet,
tv, water, mobiel, zonnepanelen, warmtepompen en isolatie. Indien u de keuze maakt om gebruik te maken van
de overstapservice wordt u volledig ontzorgd.

Advies en bemiddeling bij een Overlijdensrisicoverzekering, Arbeidsongeschiktheid,
WW en Pensioen

€375,- max. per product
Compact advies 		

€150,-

Uitgebreid advies

€275,-

Afsluitkosten 		

€100,-

*Onderhoudskosten €2,50 per maand of €25,- per jaar.
Beheer is tevens afkoopbaar €375,-

Uitvaartverzekering, spaarverzekering en
banksparen

€225,- max. per product
Compact advies 		

€75,-

Uitgebreid advies

€150,-

Afsluitkosten 		

€75,-

*Onderhoudskosten €2,50 per maand of €25,- per jaar.
Beheer is tevens afkoopbaar €375,-

Nabestaandenservice

€670,-

In geval van overlijden van een van uw naasten. Niet alleen
alles wat direct geregeld moet worden, maar ook daarna
is het heel goed denkbaar dat u onze hulp kunt gebruiken.
Wij, als uw vertrouwde adviseur, staan klaar om in deze
emotionele tijd samen met u alle financiële zaken te regelen.
Advies

(3 uur)

€390,-

Bemiddeling

(3 uur)

€240,-

Administratie

(1 uur)

€40,-

17

Waarmee onderscheiden wij ons.
Matrix biedt op een begrijpelijke manier advies en
ondersteuning bij het maken van de juiste keuze met
betrekking tot hypotheken, verzekeringen en overige
financiële producten.

✓ Professioneel kantoor, betrokken en met een
persoonlijke aanpak waar u altijd tijdens kantooruren
binnen kunt lopen.

✓ Afspraak voor uw hypotheek bij u thuis of op kantoor,
op basis van “no cure no pay”.

✓ Wij zijn veelal 24/7 mobiel bereikbaar.
✓ Onze klant, kwaliteit en service staan centraal en
begeleiding van A tot Z.

✓ Onafhankelijk advies waardoor keuze tussen
nagenoeg alle maatschappijen mogelijk is.

✓ Deskundig en gediplomeerd team met ruime kennis
en ervaring.

✓ Keuze uit meerdere servicepakketten waarbij u gebruik
kunt maken van onze diensten, zodat alles goed
geregeld blijft.

✓ Korting op uw hypotheekfactuur en schadeverzekeringen
bij het afsluiten van het servicepakket.
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Korting
Wij bieden u een aantal kortingen aan:
Korting op uw factuur
U ontvangt €150,- korting op de factuur bij het afsluiten van een
nieuwe hypotheek als u gelijktijdig kiest voor een Extra Goed
Geregeld pakket.

Korting op servicepakketten
Wij geven een korting van op het tarief van het Extra Goed Geregeld
pakket bij gelijktijdig afsluiten van een contract van 2 jaar en een
nieuwe hypotheek. Het blijft mogelijk achteraf een servicepakket af te
sluiten tegen het reguliere tarief.

Tot slot
Korting op verzekeringen

Kortom van cijfers naar begrijpelijke taal, niet alleen nu maar ook in

Als klant van Matrix Financiële Diensten en Matrix Verzekeringen

de toekomst helpen wij u, met ons team, graag verder om de juiste

ontvangt u korting op uw schadeverzekeringen.

keuzes te maken.

BTW:

Contractduur servicepakketten

De genoemde tarieven zijn vrijgesteld van BTW voor zover de

Wij bieden u een jaar- of een tweejarig contract aan met stilzwijgen-

dienstverlening kan leiden tot een of meerdere financiële producten

de verlenging voor onbepaalde tijd. Het abonnement is na deze

(bemiddeling). Indien dit niet het geval is, brengen wij BTW in rekening

periode dagelijks opzegbaar met inachtneming van een maand

over onze advies/abonnementskosten.

opzegtermijn. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze

Disclaimer:

algemene voorwaarden of vraag gerust een van onze adviseurs.

De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorg-

Incassokosten:

vuldigheid samengesteld. Dit laat onverlet dat er geen rechten

De genoemde tarieven zijn inclusief incassokosten indien u kiest

kunnen worden ontleend aan de inhoud van deze brochure.

voor automatische incasso. Bij gespreide betaling worden extra
kosten in rekening gebracht.

19

20

