
U oriënteert zich op een nieuwe woning. Daar hoort ook een hypotheek 

bij. VvAA helpt u graag in deze fase van oriëntatie, zodat u straks een 

huis kunt kopen en een hypotheek kunt afsluiten die goed past bij uw 

specifieke wensen en mogelijkheden. 
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De stem en steun van zorgverleners



Oriëntatie: gesprek met uw personal finance adviseur van VvAA

U voert een orientatiegesprek met een  
personal finance adviseur van VvAA.  
Samen bespreekt u uw persoonlijke situatie. 
VvAA berekent wat u maximaal kunt lenen 
en indien gewenst welke maandlasten hierbij 
horen. Daarmee kunt u gericht zoeken naar 
een woning. U wordt daarnaast voorbereid op 
het adviesgesprek met de hypotheekadviseur. 
Het gesprek vindt telefonisch plaats op een 
moment dat het u uitkomt.  

Plan hier uw gesprek in

 Vrijblijvend inzicht in uw situatie
 Informatie over de vervolgstappen
 Op een moment dat het u uitkomt

Inventariseren en verzamelen van gegevens door uw personal finance  
adviseur van VvAA

Opdracht tot dienstverlening
Heeft u een woning gevonden en is uw bod 
geaccepteerd? Dan tekent u bij VvAA een 
opdracht tot dienstverlening (OTD). Zo weet 
u precies wat u van VvAA kunt verwachten 
en wat het advies u gaat kosten. Na onder-
tekening gaan we voor u aan de slag. Meer 
informatie vindt u in ons dienstverlenings
document.

Download hier ons 
dienstverleningsdocument

Informatie
De personal finance adviseur bereidt u graag 
voor op uw gesprek met de hypotheek
adviseur van VvAA. U ontvangt een overzicht 
van de documenten die u ter voorbereiding 
op dit gesprek aan dient te leveren. U plaatst 
deze in een veilige online omgeving die VvAA 
voor u aanmaakt. 

Analyse en hypotheekadvies door een hypotheekadviseur van VvAA

Tijdens het adviesgesprek bespreekt de  
hypotheekadviseur van VvAA uw persoonlijke 
situatie, uw wensen en uw toekomstplannen. 
VvAA werkt samen met meerdere gespe-
cialiseerde geldverstrekkers, waardoor we 
de best passende hypotheek voor u kunnen 

verzorgen. Er kan u gevraagd worden om aan
vullende stukken aan te leveren. In het advies
rapport leest u terug wat er is besproken. 

 

Afsluiten van uw hypotheek

De hypotheekadviseur voorziet u niet alleen  
in een hypotheekadvies op maat, maar regelt 
na uw akkoord ook de aanvraag van uw  
hypotheek. Als er aanvullende informatie  
nodig is, dan hoort u dat vanzelf. Zo kunt u  
zich richten op andere zaken.

Heeft uw vragen? Neem telefonisch contact met ons op door te bellen naar 030 247 40 25
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