Thuis in hypotheken zodat u onbezorgd
kunt wonen. Wie wil dat niet?

Voorwoord
Wanneer u een hypotheek gaat afsluiten, gaat u een grote financiële beslissing nemen. Een
beslissing die u waarschijnlijk maar een paar keer in uw leven zult maken. Het afsluiten van
een hypotheek is niet iets wat u iedere dag doet. Een hypotheek is dan ook niet het doel, maar
een middel om uw droomhuis te kopen, of om lagere woonlasten te realiseren zodat u meer
financiële ruimte heeft om leuke en/of noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. Met behulp van
deze handleiding willen wij u meer inzicht geven in wat er komt kijken bij de aankoop van een
woning, en/of het afsluiten van een hypotheek.
In dit proces komen een aantal vragen aan de orde:
•4 Wat zijn uw wensen?
•4 Hoeveel wilt u uitgeven aan maandelijkse lasten?
•4 Hoe ziet u uw financiële toekomst?
•4 Wat is uw financiële positie?
•4 Welke zekerheden zijn voor u belangrijk?
Deze leidraad is in duidelijke stappen opgebouwd en wordt door uw persoonlijk adviseur met u
doorgenomen in het eerste kennismakingsgesprek. Ook wordt in deze handleiding informatie
gegeven over de verschillende diensten die MoneySmart u te bieden heeft. Uiteraard worden daarbij
ook de kosten vermeld en het financiële voordeel wat MoneySmart voor u realiseert.
Wij danken u hartelijk voor het in MoneySmart gestelde vertrouwen!

Onbezorgd wonen

Wat wilt u graag?

De dienstverlening van MoneySmart is zeer
uitgebreid. MoneySmart begeleidt, adviseert
en bemiddelt bij alle voorkomende huis- en
hypotheekgerelateerde adviesvragen en
-situaties:

U bent nu in een fase waarin u belangrijke
financiële keuzes gaat maken. In deze fase
bespreekt u uw ideeën bij voorkeur met
een expert, die u stap voor stap begeleidt
bij het maken van de voor uw belangrijke
afwegingen. Een expert die rekening houdt
met uw inkomsten en uitgaven, uw vermogen
en uw gezinssamenstelling nu en in de
toekomst.

• Betrouwbaar, deskundig en persoonlijk
• Een gratis en vrijblijvend
kennismakingsgesprek
• Altijd persoonlijk contact, bij u thuis, online of
telefonisch
• Volledig objectief en onafhankelijk van alle
aanbieders van financiële producten
• Een zeer grote keuze uit financiële oplossingen
• Een onafhankelijke kwaliteitsgarantie en
-borging

Belangrijke vragen voor u:
• Wat zijn mijn wensen?
• Wat zijn mijn doelstellingen?
• Waar sta ik nu?
• Wat wil ik zeker nog bereiken?
• Hoe pak ik dat aan?
• Binnen welk tijdsbestek wil ik dit realiseren?
• Wat wil mijn partner?
• Welke keuzes heb ik tot nu toe gemaakt?
• Wat wil ik zeker niet?
• Welke zekerheden zijn voor mij belangrijk?

Uw ‘Customer
Journey’
Samen gaan we op reis.
De ‘Customer Journey’ die wij samen gaan
doorlopen ziet er als volgt uit:
1. Kennismaking
In dit gesprek maken we kennis met elkaar om
te kijken welke wensen er bij u leven. We kijken
naar uw mogelijkheden en presenteren een
financieel voorbeeld, zodat u een goed beeld
krijgt van de mogelijkheden en het bijbehorende

financiële plaatje. Ook praktische zaken rondom
het kopen van een huis of oversluiten van uw
hypotheek komen aan de orde. Dit gesprek is
gratis en vrijblijvend.
2. Uw situatie & wensen
Nadat u ons hiervoor opdracht hebt gegeven,
gaan we beginnen met de werkzaamheden. Uw
persoonlijke en financiële gegevens worden
verzameld. Uw adviseur luistert goed naar uw
wensen en doelen. Deze informatie vormt de
basis van ons persoonlijk advies aan u.
3. Analyse & Advies
Bij MoneySmart besteden we veel aandacht aan
het analyseren van uw persoonlijke situatie.
Zo verdiept uw adviseur zich in uw fiscale

mogelijkheden, om deze zo
optimaal mogelijk te benutten.
Ook beoordeelt hij de relevante
risico’s zoals overlijden,
arbeidsongeschiktheid,
werkloosheid en pensioen.
Deze analyse wordt vergeleken
met de door u aangegeven
wensen en verwerkt in
een passend, begrijpelijk
en leesbaar advies. In het
adviesrapport wordt tevens
een vergelijking gemaakt
op voorwaarden, rentes
en premies van de diverse
aanbieders. Deze werkwijze

garandeert u strikte
onafhankelijkheid.
4. Keuzes maken
Uw adviseur bespreekt de
uitkomsten en mogelijkheden
met u. Samen met u wordt
de juiste keuze en financiële
oplossing bepaald. Nu weet
u precies hoe uw keuze
financieel uitpakt.
5. En dan?
Na dit gesprek worden
de benodigde offertes
aangevraagd en gaan
de specialisten van

onze binnendienst de
administratieve verwerking
van uw advies uitvoeren.
Hierbij wordt u zoveel
mogelijk “ontzorgd”.
Ook regelen wij de taxatie,
notaris en bankgarantie
en worden de belangrijke
deadlines bewaakt. Zo weet u
zeker dat uw aanvraag juist en
tijdig wordt gerealiseerd.
Wanneer u wilt, kunt u
voortgang van uw aanvraag
online volgen in uw eigen
persoonlijke klantdossier.

Onbezorgd wonen:
daar doe je het voor

Uw hypotheek
• Uw woning en de Belastingdienst
• Optimaliseren van uw hypotheekrenteaftrek
• Vergelijking van de rente, acceptatie- en
leningvoorwaarden
• Stabiele en verantwoorde woonlasten
• Berekenen van uw maximale hypotheek
• Restschuld- en renterisico in kaart brengen
Uw situatie bij overlijden
• Wat betekent dat voor mijn inkomen?
• Kan ik in de woning blijven wonen?
• Wat gebeurt er met mijn hypotheek?
• Hoe ziet de de verdeling van de erfenis eruit?
• Blijf ik nog fulltime werken?
• Wie gaat er voor de kinderen zorgen?
Uw situatie bij arbeidsongeschiktheid
• Met welk scenario moet ik dan rekening houden?
• Wat is er geregeld via mijn werkgever?
• Wat betekent dat voor mijn inkomen?
• Kan ik in de woning blijven wonen?
• Wat gebeurt er met mijn hypotheek?
• Wat gebeurt er als ik moet werken maar dit niet kan?
• Loop ik het risico op een restschuld?
• Welke mogelijkheden heb ik om dit risico af te dekken?
• Bouw ik nog wel pensioen op?
Uw situatie bij werkloosheid
• Met welk scenario moet ik rekening houden?
• Wat betekent dat voor mijn inkomen?
• Kan ik in de woning blijven wonen?
• Wat gebeurt er bij een gedwongen verkoop van de woning?

• Wat gebeurt er met mijn hypotheek?
• Loop ik het risico op een restschuld?
• Welke mogelijkheden heb ik om dit risico af te dekken?
Uw situatie bij scheiding of relatiebreuk
• Wie kan de woning overnemen?
• Wat betekent dat voor mijn inkomen?
• Ben ik de helft van mijn pensioen kwijt?
• Wat betekent dat voor mijn vermogen?
• We moeten de woning verkopen. Wat nu?
• Is uitkoop van mijn aanstaande ex-partner wel mogelijk?
• Wat als mijn ex-partner overlijdt na de scheiding?
Samenwonen
• Wat zijn de gevolgen van fiscaal partnerschap?
• Moeten we naar de notaris?
• Wat gebeurt er met de toeslagen die ik krijg?
• Krijg ik nu meer of minder kosten?
• Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?
• Moet ik mijn verzekeringen aanpassen?
• Krijg ik nu nog wel partneralimentatie?
Gezinsuitbreiding
• Wat kost de opvoeding van mijn kind?
• Kan ik minder gaan werken?
• Ga ik groter wonen of verbouwen?
• Wat kost de studie van mijn kind?
• Moet ik mijn verzekeringen aanpassen?
• Wat zijn de extra inkomensrisico’s die ik loop?
Een andere baan
• Krijg ik een breuk in mijn pensioen?
• Ik ga minder verdienen, wat nu?

• Mijn partnerpensioen is op risicobasis, wat betekent dit?
• Wat heeft mijn nieuwe werkgever voor mij geregeld?
• Ik heb een nieuwe baan, maar geen pensioen?
• Wat heeft mijn nieuwe werkgever geregeld bij ziekte?
Ik ga met pensioen
• Wat is er geregeld via mijn werkgever?
• Hoe ziet mijn inkomen eruit als ik met pensioen ga?
• Volstaan de voorzieningen die ik zelf heb getroffen?
• Kan ik mijn hypotheek nog wel betalen?
• Ik heb meerdere werkgevers gehad?
• Ik heb een jongere partner en ik ga eerder met pensioen?
• Ik heb in het buitenland gewoond?
Mijn oude dag
• Kan ik mijn overwaarde gebruiken om zorg te betalen?
• Wat als ik voor een bepaalde periode opgenomen wordt?
• Kan ik mijn woning aanpassen?

MoneySmart is aangesloten bij het kwaliteitslabel
Financieel Zeker. Wij hechten heel veel waarde aan
de kwaliteit van het gegeven advies. Elk door ons
uitgebracht advies laten wij vooraf controleren &
certificeren:
• Controle op 130 unieke dossierpunten
• Analyse van uw klantprofiel en oplossing
• Analyse van de adviesmotivatie
• Dossiercontrole wettelijke kaders

Wat gaat MoneySmart voor u doen?
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Starter

Doorstromer

Ondernemer

Oriëntatie en informatie:
Inventarisatie en analyse:
Advies en motivatie:
Offertes en controle:
Acceptatie en akkoord:

Op onze kosten
900,00
900,00
325,00
325,00

Op onze kosten
1.000,00
1.000,00
325,00
325,00

Op onze kosten
1.100,00
1.100,00
325,00
325,00

TOTAAL:

2.450,00

2.650,00

2.850,00

U ontvangt een factuur die vrijgesteld is van BTW. Deze kosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar in box 1.

Het advies- en bemiddeling & de Belastingdienst

Tarieven in box 1 vanaf AOW-leeftijd						

De gemaakte advies- en bemiddelingskosten zijn fiscaal aftrekbaar* in Box 1 (inkomsten uit werk en woning) in het jaar
van afname. Hieronder de nettokosten bij verschillende advies- en bemiddelingstarieven:
Tarieven in box 1 tot AOW-leeftijd							
Schijf
1
2

Belastbaar inkomen
t/m 68.508
vanaf 68.508

Percentage
37,00%
49,50%

Advies- en bemiddeIlingskosten
€ 2.750,00 		
€ 2.750,00 		

IB teruggave
€ 1.017,50
€ 1.361,25

Netto kosten
€ 1.732,50
€ 1.388,75

Schijf
1
2
3

Belastbaar inkomen
t/m 35.942
van 35.942 t/m 68.508
vanaf 68.508

Percentage
19,20%
37,10%
49,50%

Advies- en bemiddeIlingskosten
€ 2.950,00 		
€ 2.950,00 		
€ 2.950,00 		

IB teruggave
€ 566,40
€ 1.094,45
€ 1.460,25

Netto kosten
€ 2.383,60
€ 1.855,55
€ 1.489,75

IB teruggave
€ 1.202,50
€ 1.608,75

Netto kosten
€ 2.047,50
€ 1.641,25

Hieronder de nettokosten bij een advies- en bemiddelingsprijs van € 3.250,-.
Tarieven in box 1 tot AOW-leeftijd					

Tarieven in box 1 vanaf AOW-leeftijd						
Schijf
1
2
4

Belastbaar inkomen
t/m 35.942
van 35.942 t/m 68.508
vanaf 68.508

Percentage
19,20%
37,10%
49,50%

Advies- en bemiddeIlingskosten
€ 2.750,00 		
€ 2.750,00 		
€ 2.750,00 		

IB teruggave
€ 528,00
€ 1.020,25
€ 1.361,25

Netto kosten
€ 2.222,00
€ 1.729,75
€ 1.388,75

Tarieven in box 1 tot AOW-leeftijd						
Belastbaar inkomen
t/m 68.508
vanaf 68.508

Percentage
37,00%
49,50%

Advies- en bemiddeIlingskosten
€ 2.950,00 		
€ 2.950,00 		

IB teruggave
€ 1.091,50
€ 1.460,25

Netto kosten
€ 1.858,50
€ 1.489,75

Belastbaar inkomen
t/m 68.508
vanaf 68.508

Percentage
37,00%
49,50%

Advies- en bemiddeIlingskosten
€ 3.250,00 		
€ 3.250,00 		

Tarieven in box 1 vanaf AOW-leeftijd						
Schijf
1
2
3

Hieronder de nettokosten bij een advies- en bemiddelingsprijs van € 2.950,-.

Schijf
1
2

Schijf
1
2

Belastbaar inkomen
t/m 35.942
van 35.942 t/m 68.508
vanaf 68.508

Percentage
19,20%
37,10%
49,50%

Advies- en bemiddeIlingskosten
€ 3.250,00 		
€ 3.250,00 		
€ 3.250,00 		

IB teruggave
€ 624,00
€ 1.205,75
€ 1.608,75

Netto kosten
€ 2.626,00
€ 2.044,25
€ 1.641,25

* De gemaakte advies- en bemiddelingskosten zijn (pro-rato) aftrekbaar wanneer ze gemaakt zijn voor de aanschaf, verbetering en
onderhoud van de eigen woning die als hoofdverblijf dient.
* Met de berekening van de IB teruggave is geen rekening gehouden met het eigenwoningforfait. De berekening kan hierdoor afwijken.

Onbezorgd wonen en Altijd Actueel!
Net zoals uw auto, uw tuin, en uw woning
heeft ook een financieel advies onderhoud
nodig. De meeste hypotheken worden voor
een langere duur afgesloten, vaak met een
looptijd van maximaal 30 jaar.
In elk mensenleven vinden een of meerdere
veranderingen plaats:
• U rondt je opleiding af en gaat werken.
• U ontmoet een partner.
• U gaat samenleven met uw partner.
• U krijgt kinderen.
• U verandert van baan of gaat minder werken.
• Uw inkomen stijgt.
• Uw inkomen daalt door onverwachte
omstandigheden.

Wijze van betalen
Na afronding van onze advieswerkzaamheden ontvangt u een factuur voor de in de opdracht
tot dienstverlening genoemde onderdelen 2 tot en met 4. Onderdeel 1 is voor onze rekening.
U heeft de volgende betalingsmogelijkheden:

• Een van de partners valt weg.
• Uw kinderen gaan studeren.
• U gaat verhuizen.
• U ontvangt een erfenis of schenking.
• U start een bedrijf.
• U gaat scheiden.
• U gaat met pensioen.
Al deze levensgebeurtenissen kunnen van
invloed zijn op de betaalbaarheid van uw
hypotheek, en op uw levensstandaard. Wij
onderhouden pro-actief het door ons gegeven
advies, zodat u gedurende de looptijd van uw
hypotheek en daarna onbezorgd in uw woning
kunt blijven wonen.

Onderdeel 2 t/m 4:
• Uit eigen middelen binnen 14 dagen*
• Uit eigen middelen op notarisdatum
• Uit eigen middelen na 90 dagen (bij latere notarisdatum)
Onderdeel 5 en 6:
• Uit eigen middelen binnen 14 dagen*
• Uit eigen middelen op notarisdatum
• Uit eigen middelen na 90 dagen (bij latere notarisdatum)
Bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum krijgt u een korting van € 100,-. Alleen de uitgevoerde
werkzaamheden worden gefactureerd, nog niet-uitgevoerde werkzaamheden worden later
gefactureerd, volgens de specificatie in de door ons samen opgestelde overeenkomst. (zie verder
in deze brochure bij “aan de slag”). Deze korting is alleen van toepassing bij afname van het gehele
advies- en bemiddelingstraject.

Aan de slag: stap voor stap naar Onbezorgd Wonen

Onbezorgd Wonen: Hypotheek, rente & risico’s
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Maandbedrag rente + Maandbedrag aflossing + Maandbedrag risicodekkingen = Bruto maandlast

Akkoord van
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Naar de notaris

Nazorg bij

de bank

gesprek		

levensgebeurtenissen

Bruto maandlast hypotheek

-

Maandelijkse belastingteruggave =

Netto maandlast

Onbezorgd Wonen:
hypotheek, rente & risico’s

Aan de slag

Het is belangrijk om op een juiste manier de hypotheekrente te kiezen die bij u past. Veel mensen
denken dat de “laagste rente” altijd de beste keuze is. Misschien is de laagste rente in uw situatie
niet of juist wel mogelijk. De laagste rente kan risico’s met zich meebrengen die u niet wil of kan
dragen. Wanneer u voor een variabele of kortlopende rente kiest, kan de rente stijgen waardoor
uw maandlasten hoger worden. Bijvoorbeeld als de koopprijs van de woning te hoog is voor het
verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie. Of wanneer u veel eigen geld inlegt, waardoor de
geldverstrekker geen risico-opslag berekent. In het kennismakings- en inventarisatiegesprek zullen
wij uitgebreid de mogelijkheden met u doornemen. Hoe is het rente-tarief opgebouwd?

Afspraken maken en bevestigen

Inkoopprijs rente

Het is van belang dat u vooraf precies
weet wat onze werkzaamheden precies
inhouden en welke vergoeding hiervoor
wordt gevraagd zodat er achteraf geen
onduidelijkheden kunnen ontstaan.

• Variabel inkooptarief geldverstrekker
Afslag zekerheid bank
• Nationale Hypotheek Garantie
• Verpand vermogen
Opslag zekerheid rentevast
• Hoe langer de rente vast staat, hoe meer u betaalt voor deze zekerheid
Risico-opslag bank
• De hoogte van uw hypotheek ten opzichte van de waarde van uw woning

Voordat uw adviseur voor u aan de slag kan
gaan maken we samen afspraken over wat
hij/zij voor u gaat doen, de wijze waarop en
tegen welke vergoeding.
Deze afspraken worden vastgelegd in de
opdracht tot dienstverlening.

Ook wordt in de opdracht tot
dienstverlening omschreven op welk
moment u een (deel)vergoeding
verschuldigd bent voor aan u geleverde
diensten en de wijze van betalen.

Wijze van factureren
en moment van betaling
Nadat het adviesrapport met u is besproken
en door u is ondertekend ter goedkeuring
ontvangt u een nota.
Eerst worden de reeds uitgevoerde
werkzaamheden gefactureerd, en bij voltooiing
van de werkzaamheden het restantbedrag.
Afhankelijk van de door u gekozen betaalwijze
ontvangt u deze nota van de Qualiora Groep
B.V. of van onze partner EDR Works. Dit is een
factoringmaatschappij die namens de Qualiora
Groep B.V., waar MoneySmart/Financeel Zeker
onderdeel van uitmaken, de werkzaamheden
voor facturatie en incasso verzorgt.

Met uw adviseur heeft u afspraken gemaakt
over het moment en wijze van betalen.
Na ontvangst van de nota heeft u uiterlijk 90
dagen of tot eerdere notarisdatum om de nota te
voldoen.
Wanneer u ervoor kiest om de volledige
nota binnen 14 dagen na factuurdatum te
voldoen, krijgt u een korting van € 100,- op
het totaalbedrag. Deze korting geldt alleen
bij afname van het volledig advies- en
bemiddelingstraject.

Hoe gaat
MoneySmart u
ontzorgen?
Intern contactpersoon
Uw financieel adviseur is vaak in gesprek
met klanten, of bezig met het maken van
analyses en adviezen. Hij/zij wordt daarbij
ondersteund door deskundige collega’s van de
binnendienst. Deze collega’s zijn op de hoogte
van uw situatie, uw wensen en van de status
van uw hypotheekaanvraag.Daarom kunt u
voor vragen, het doorgeven van informatie, of
gewoon wanneer u wilt weten wat de status
is van uw aanvraag, contact opnemen met de
binnendienst: 0181-700 246 of u stuurt een mail
naar: hypotheken@vooruaanhetwerk.nl

Bankgarantie

Naar de notaris

• Ingangsdatum opstalverzekering

De verkoper van de woning zal, als zekerheid
dat u ook daadwerkelijk de woning koopt,
verlangen dat u 10% als waarborgsom bij de
notaris stort, of een bankgarantie overlegt
voor dit bedrag. MoneySmart regelt voor u de
bankgarantie wanneer u dit bedrag niet uit
eigen middelen kunt of wilt betalen. De kosten
voor deze bankgarantie bedragen 1% van het
garantiebedrag met een minimum van € 100,-.

MoneySmart wil u als klant graag zoveel
mogelijk ontzorgen. Wanneer u een bestaande
woning aankoopt, mag u de notaris uitkiezen.
MoneySmart kan u hierin adviseren, zodat u
verzekerd bent van de laagste prijs en/of de beste
prijs/kwaliteit verhouding. Bij het afsluiten
van de hypotheek is de notaris vaak het laatste
station. De notaris behartigt de belangen van
koper, verkoper en de geldverstrekker.

• Eerste incasso van uw hypotheek- en
verzekering(en)

Taxatie

De notaris controleert of de hypotheek die
wordt verstrekt correct is. Daarnaast verricht de
notaris de betalingen aan alle betrokken partijen.
Hiervoor wordt een afrekening opgemaakt die
ongeveer 1 week voor de notarisdatum aan
u wordt verstrekt. In het afrondend gesprek
neemt uw adviseur deze afrekening met u door,
en worden een aantal praktische zaken met u
besproken:

In de meeste gevallen zal de bank een
taxatierapport opvragen als bewijs van de
marktwaarde van uw (aangekochte) woning.
MoneySmart heeft zeer scherpe prijsafspraken
gemaakt met taxateurs verspreid over heel
Nederland. Daarbij wordt de kwaliteit van de
taxatie geborgd door een - wettelijk verplicht –
extern onafhankelijk validatiebureau. Het all-inn
tarief voor de taxatie van een reguliere woning
bedraagt € 375,-. Dit bedrag is inclusief BTW.
Voor de taxatie van een niet-regulier onderpand
kunnen afwijkende kosten worden berekend. Dit
bedrag zal uw adviseur voor u opvragen en met u
bespreken.

• Te betalen eigen middelen
• Declaraties uit het bouw/verbouwingsdepot
• Maandelijkse belastingteruggave
• Aangifte inkomstenbelasting

• Ingangsdatum Onbezorgd Wonen Altijd Actueel
Abonnement
Daarnaast kan de notaris u ook adviseren over
wat er komt kijken bij samenwonen of trouwen,
of wat de gevolgen zijn van een echtscheiding of
relatiebreuk. Ook kan de notaris u informeren
over de gevolgen van een onverwacht overlijden,
of het ontvangen van een schenking of erfenis.

Aankoopbegeleiding
Wanneer u een woning wilt aankopen, kan
het soms lastig zijn om te onderhandelen
met een makelaar of verkoper. MoneySmart
kan u begeleiden en adviseren bij het
onderhandelingsproces. Ook zullen wij de
koopakte voor u controleren.
Besparen op uw vaste lasten
Onbezorgd Wonen doet u pas echt als u weet dat
u voor uw vaste (woon)lasten niet teveel betaalt.
Daarom regelt MoneySmart voor u ook de
benodigde verzekeringen zoals opstal, inboedel,
aansprakelijkheid en autoverzekering tegen
de beste voorwaarden en de scherpste premie.
U kunt ook zelf uw verzekering berekenen en
aanvragen op moneysmart.nl.

Een tevreden klant,
daar doen wij het voor!
Bent u tevreden geweest over onze dienstverlening? Of heeft u verbeterpunten? Geef het aan ons
door, zodat wij onze dienstverlening nóg beter kunnen maken. Wij zijn heel benieuwd hoe u onze
dienstverlening hebt ervaren en of deze aan uw verwachtingen heeft voldaan. Wanneer u bij de
notaris bent geweest, ontvangt u een paar dagen later een e-mail van ons. Hierin vragen we u om
deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Er volgen 10 vragen waarin u per onderdeel
kunt aangeven hoe belangrijk u dat onderwerp vindt, en hoe u onze dienstverlening op dat punt hebt
ervaren. Het beantwoorden van deze vragen kost ongeveer 5 minuten.
Referenties
Kent u ook iemand die graag onbezorgd wil wonen? Misschien een familielid, vriend(in) of kennis die
bezig is een huis te kopen, of die graag wil weten of verlaging van zijn/haar maandlasten mogelijk
is. Geef het aan ons door. Wij maken geen landelijke of regionale reclame. Wij investeren liever in de
kwaliteit van onze dienstverlening en in een concurrerend tarief voor onze werkzaamheden.
Uiteraard willen wij graag mensen leren kennen en van dienst zijn bij het realiseren van hun
wensen. Wanneer u MoneySmart bij dit familielid, vriend(in) of kennis aanbeveelt en deze wordt
klant bij ons, willen wij dit graag belonen. U ontvangt van ons dan een cadeau- of dinerbon ter
waarde van € 100,-. Vraag bij uw adviseur naar de voorwaarden.
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