
De Kredieter is sinds 1995 actief als onafhankelijk intermediair bij het financieren van huizen en 

onroerend goed.  

Zij werken samen met bijna alle banken en verzekeraars in Nederland. Deze onafhankelijke positie 

stelt de Kredieter in staat om met een op uw wensen en behoeften afgestemde oplossing te komen. 

Zij gaan voor u op zoek naar het voordeligste product tegen de beste voorwaarden.  

Het team van de Kredieter bestaat inmiddels uit ruim 10 personen. Alle financieel adviseurs hebben 

een speciaal opleidingstraject doorlopen en zijn verplicht om jaarlijks de ‘Permanente Educatie’ te 

volgen. Daarnaast zijn de adviseurs van de Kredieter aangesloten bij de Federatie van Financiële 

Planners (FFP) en daardoor in staat uw financiële situatie zorgvuldig in kaart te brengen. Het afsluiten 

van een hypotheek betekent immers het aangaan van een flinke financiële verplichting en het is 

verstandig daar gedegen advies over in te winnen. 

Hypotheken 

De recent door de overheid doorgevoerde wijzigingen met betrekking tot de woningmarkt hebben 

het geven van een juist financieel advies er niet gemakkelijker op gemaakt. Het is natuurlijk van 

belang dat u op basis van de huidige wet- en regelgeving volledig up-to-date wordt geadviseerd.  

De Kredieter inventariseert uw wensen en behoeften en gaat op zoek naar de hypotheek die het best 

bij u past, waarbij eventuele risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. De adviseur kijkt daarbij niet 

alleen naar uw huidige omstandigheden, maar houdt ook rekening met eventuele veranderingen in 

de toekomst.  

Natuurlijk speelt het rentepercentage een grote rol bij het kiezen van een bepaalde hypotheek. Zet u 

de rente nu juist kort vast of kiest u wellicht voor een langere rentevaste periode? De maandlasten 

bestaan doorgaans uit meerdere bestanddelen, te weten: 

1) Rente; 

2) Aflossing; 

3) Spaarpremies; 

4) Overige verzekeringen 

Behalve naar de hoogte van de maandlasten kijken wij samen met u ook naar de 

hypotheekvoorwaarden van de diverse banken. Deze kunnen op uiteenlopende gebieden van elkaar 

verschillen. 

Informatie over hypotheken en andere financiële producten is in overvloed te vinden op het internet 

Internet. Veel mensen raken verstrikt in onduidelijke details en regelgeving. De Kredieter helpt u de 

juiste oplossing te kiezen. 

Voor het nieuwbouwproject RIV heeft De Kredieter korte communicatielijnen en speciale 

arrangementen weten te regelen met de verschillende hypotheekverstrekkers. Zij denken dat ook te 

kunnen garanderen dat het gehele hypotheekproces soepel zal verlopen en zij denken voor u de 

beste hypotheekoplossing te kunnen verzorgen.  

Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met de Kredieter via telefoonnummer 020 – 

575 33 20 of via email  RIV@kredieter.nl 


