Zomeractie Hypotheken
U heeft uw hypotheek destijds samen met een hypotheekadviseur van Acadium Bastion afgesloten.
We hopen dat u tevreden bent met onze dienstverlening. Het kan zijn dat uw (klein)kinderen
inmiddels ook aan het nadenken zijn over de aankoop van een huis. Of misschien hebben ze al een
eigen huis maar zouden ze liever op een lagere rente overstappen. En zo zijn er vast meer vragen te
bedenken over de hypotheek.
Wij belonen u als trouwe klant graag wanneer u uw (schoon)zoon of dochter met ons in contact
brengt. Gedurende de zomermaanden, van 1 mei tot 1 september, bieden wij ze een korting aan op
onze advies-/bemiddelingskosten voor een hypotheek van maar liefst € 400,- (voor aankoop van een
woning of oversluiten). En u ontvangt een aanbrengbonus van € 100,-!

Kostengrens voor NHG blijft € 245.000,De kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijft dit jaar op € 245.000,-. Hierover
heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de NHG, overeenstemming
bereikt met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. In het licht van de gestegen huizenprijzen
wordt de verlaging van de kostengrens niet doorgevoerd. Vanaf 1 januari 2017 wordt de kostengrens
gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.
Dat de kostengrens niet daalt, is goed nieuws voor huizenkopers. Zij kunnen voor de aankoop van
een woning met een prijs tot € 231.132,- blijven profiteren van de voordelen van een lening met
NHG. Arjen Gielen, algemeen directeur van het WEW licht toe: “Een eigen huis moet bereikbaar
blijven voor zo veel mogelijk mensen. NHG is er voor mensen die geen hoog inkomen hebben, maar
wel op een verantwoorde manier een woning willen kopen. Met NHG durft ook de bank de
financiering aan en krijgen deze mensen de mogelijkheid om een woning aan te kopen. Doordat het
risico voor de bank lager is, kan ook de te betalen rente lager uitvallen.
HOE HOOG IS UW HUIDIGE SPAARRENTE?
Wij bieden u een hoge rente bij een betrouwbare bank, er is geen minimale of maandelijkse inleg vereist.
Open een Spaarrekening bij Nationale-Nederlanden Bank
Acadium Bastion biedt u de mogelijkheid om een online spaarrekening te openen bij een gerenommeerde bank,
Nationale-Nederlanden Bank. Nadat u via onderstaande button uw gegevens hebt ingevuld, zorgen wij voor
verdere afwikkeling.
Kenmerken online spaarrekening

 Hoge, variabele rente, thans 1,0%
 Volledig online product
 Flexibel, geen minimale of verplichte maandelijkse inleg
 Saldo altijd opvraagbaar, zonder kosten
 Maximaal € 1,0 miljoen rentedragend
 Rekening valt onder de Depositogarantieregeling van de Nederlandsche Bank

