
Wij zijn onderdeel van de Vivantus Groep, al 50 

jaar actief voor onze klanten. De Vivantus Groep 

bestaat uit 18 Hypotheekshops, 29 makelaars-

kantoren en een eigen afdeling Verzekeringen. 

We zijn zo de grootste full service aanbieder van 

Nederland en kunnen je van start tot finish bege-

leiden en voorzien van advies. Denk hierbij aan 

aan- en verkoopbegeleiding. Daarnaast werken 

wij als onafhankelijk tussenpersoon samen met 

40 geldverstrekkers en kunnen zo altijd een hy-

potheek oplossing bieden die het beste past bij 

jouw doelstelling en wensen.  En uiteindelijk is 

het natuurlijk van belang dat je bezittingen goed 

verzekerd zijn. Ook hier bieden wij maatwerk. 

Vanwege onze schaalgrootte kunnen wij centraal 

inkopen, wat besparingen oplevert. Door onze 

krachten op gebied van makelaardij, hypotheken 

en verzekeringen te bundelen, kunnen wij je langs 

alle benodigde loketten loodsen. Ook die waar je 

zelf niet aan gedacht hebt. En dit in de juiste volg-

orde en op het juiste moment. Wij maken ons er 

hard voor dat je ook in de toekomst nog de juiste 

financiële oplossingen hebt. Dit doen we door in 

contact te blijven. Dit geeft rust, zodat je je vol-

ledig kunt richten op het nemen van belangrijke 

beslissingen.

WELKOM BIJ DE HYPOTHEEKSHOP

1E GESPREK VRIJBLIJVEND 
EN GRATIS

 DESKUNDIG FINANCIEEL 
ADVIES OP MAAT

 ONAFHANKELIJK ADVIES 
MET SCHERP AANBOD

     INVENTARISEREN
Het adviestraject start met het uitge-

breid in kaart brengen van uw persoonlij-

ke financiële situatie, wensen, behoeften 

en risicobereidheid. Deze gegevens leg-

gen wij vast als uitgangspunt voor het te 

geven advies.

    ADVIES
Wij komen tot een totaaladvies vast-

gelegd in een adviesrapport. Daarnaast 

geven we aan welke aanbieder het best 

past bij jouw persoonlijke situatie.

BEHEER / NAZORG
Wij blijven je ondersteunen, ook 

nadat het financiële product is  

afgesloten. Je kunt met al je vragen 

over het afgesloten product bij ons 

terecht. Verandert er iets in jouw 

persoonlijke situatie? Dan is het 

mogelijk dat dit van invloed is op 

het financiële product dat wij gead-

viseerd hebben. 
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BEMIDDELING
Wij zorgen ervoor dat de door ons ge-

adviseerde constructie ook op juiste 

manier door de bank of door de ver-

zekeringsmaatschappij wordt uitge-

voerd.
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ANALYSEREN 
EN BEREKENEN
Na het in kaart brengen van jouw per-

soonlijke situatie en wensen voor nu en 

de toekomst, voeren wij een zorgvuldige 

analyse uit en maken wij berekeningen 

van alle risico’s die jij kunt lopen. 
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wij zijn:WIJ ZIJN: ERIK HELLENDOORN:  
06-53 15 00 12

E.HELLENDOORN@HYPOTHEEKSHOP.NL

NILS BARTELDS:  
06-52 76 14 08
N.BARTELDS@HYPOTHEEKSHOP.NL


