
1RIDDERKERK lééft!

U kent ons misschien als fi nancieel adviseur 
bij u in de buurt. Dat is ook niet zo vreemd, 
want al sinds …… is A.K. Bakker-Bloem hét 
Assurantie-Adviesbureau van Ridderkerk. 
Maar wij zijn ook Zelfstandig Adviseur van 
RegioBank. Een solide bank met de per-
soonlijke aandacht die u mag verwachten 
van een bank. Waar u altijd binnen kunt lo-
pen voor vragen en informatie. Wij luisteren 
naar uw wensen en geven professioneel en 
persoonlijk advies. Onze bankproducten 
zijn eenvoudig en duidelijk met gunstige 
tarieven. Uw fi nanciële zaken zijn bij ons in 
goede handen.

Zoekt u hypotheekadvies?
Ontdek de gunstige voorwaarden en aan-
trekkelijke rentes tijdens een vrijblijvend 
gesprek.

De hypotheek die bij u past
Ilse Schotanus: “Het zelf berekenen van uw 
hypotheek en inzicht verkrijgen in uw situ-

atie kost vaak veel tijd en moeite. Bereken-
tools zijn ingewikkeld en geven niet altijd 
het juiste inzicht. Neem gerust contact op 
met één van onze Adviseurs en vraag om 
een adviesgesprek. Onze adviseur bere-
kent uw hypotheek en geeft u passend ad-
vies. Een hypotheek die past bij uw situatie 
geeft u rust. Nu en later.”
    
Enkele voordelen
- Aantrekkelijke hypotheekrentes
- Snel geregeld met persoonlijk contact
- Hypotheek berekening en advies op 

maat bij u in de buurt

Laat u adviseren door een 
Adviseur die u kent!
- Uw Adviseur maakt uw situatie inzichtelijk.
- U krijgt begrijpelijke oplossingen en hy-

potheekadvies op maat.
- Uw Adviseur regelt het afsluiten van de 

hypotheek voor u.
- Uw Adviseur helpt met beheren van uw 

hypotheek.

Enkele voorbeelden
- Hypotheken  Budget Hypotheek Stel met 

uw Adviseur uw hypotheek samen en 
profi teer van onze scherpe rente.  

- Hypotheken  Nationale Hypotheek Ga-
rantie Met de Nationale Hypotheek Ga-
rantie (NHG) heeft u meer zekerheid. 

- Sparen  Eigen Huis Sparen Ideaal als u 
wilt sparen voor uw eigen woning of ex-
tra afl ossing van uw hypothee

- Hypotheken  Plus Betaalrekening - Hy-
potheken Opent u bij uw Budget Hypo-
theek ook een betaalrekening? Dan krijgt 
u 0,10% korting op uw hypotheekrente*.  

Bij ons kunt u uw bankzaken regelen zoals 
ú dat wilt. Graag nodigen we u uit voor een 
vrijblijvende kennismaking op ons kantoor.
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