Uw hypotheek ‘up-to-date’ met rentemiddeling
Met rentemiddeling kunt u mogelijk uw hypotheekrente en maandlasten verlagen. Dit is vooral
interessant als uw rentevaste periode nog enkele jaren duurt, terwijl de huidige rente fors lager is.
Dankzij rentemiddeling profiteert u toch van de lage rente.
De voordelen van rentemiddeling:
✔De maandlasten van uw hypotheek kunnen dalen door de lagere rente
✔Uw rentevastperiode wordt langer, dus een langere periode zekerheid
✔ Voor een langere periode stabiele maandlasten
Bekijk samen met uw adviseur of rentemiddeling interessant is voor u! Voor deze werkzaamheden
wordt een vergoeding in rekening gebracht. Uw adviseur informeert u hier graag over.

Weet u wanneer uw renteaftrek stopt?
Hebt u een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek? Dan lost u weinig of niets af! De geldverstrekker
verlangt natuurlijk wel dat de lening op een gegeven moment wordt afbetaald. Dit kan later voor
problemen zorgen. Bijvoorbeeld in de vorm van een hogere maandlast. Een bijkomend probleem is,
is dat de renteaftrek maar 30 jaar geldt. Deze regel is ingegaan vanaf 2001. Uw renteaftrek zou dus al
over 13 jaar kunnen vervallen!
Wilt u hogere woonlasten voorkomen?
U voorkomt dit door nu maatregelen te treffen. U kunt hierbij denken aan:
✔Vrijwillig (periodiek) extra aflossen
✔Vermogen opbouwen door geheel of gedeeltelijk af te lossen
✔Tegen rendement vermogen op te bouwen
Vooral de laatste mogelijkheid kan erg interessant zijn. Bij een aantal geldverstrekkers bestaat de
mogelijkheid om vermogen op te bouwen tegen hetzelfde rendement als de hypotheekrente die u
betaalt. In plaats van de 0,4% op uw spaarrekening, zou u 5% kunnen ‘vangen’!

Nationaal Bespaaronderzoek 2017
Doe mee met het bespaaronderzoek en maak kans op leuke prijzen! Wij zijn namelijk zeer benieuwd
wat het 'bespaargedrag' van Nederland is.
Laat aan het eind van de enquête uw e-mailadres achter om kans te maken op één van de prijzen
zoals: een cadeaubon naar keuze t.w.v. €50,-, smartwatch, Philips Shoqbox waterdichte speaker,
Brüder Mannesmann Gereedschapset of Max&Luna Giftbox voor honden of katten.

Blijf niet met vragen zitten
Vragen over: pensioen, overlijden, belasting, hypotheek, inkomsten en zelfs leaseauto komen
allemaal aan bod bij het kwijtraken van uw baan. Het geeft rust om te weten waar u aan toe bent.
Acadium Bastion heeft adviseurs in dienst, die antwoord hebben op uw vragen. Krijg overzicht over
de gevolgen van het ontslag en overzicht over uw financiële toekomst!

Verdien eenvoudig €100,U €100,- cash en uw vriend, kennis of familielid hoogstaand hypotheekadvies. Zo werkt de
ambassadeursactie van Acadium Bastion!
Acadium Bastion scoort hoog op beoordelingsplatform Trustpilot. Kent u iemand in uw omgeving die
bezig is met zijn of haar hypotheek en wilt u hem of haar wijzen op de service van Acadium Bastion?
Dan belonen we u met €100,- aanbrengvergoeding!

