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Infoblad
Second opinion op 
hypotheekadvies
Uitleg diensten en kosten

HEEFT U RECHTSTREEKS VIA UW GELDVERSTREKKER OF VIA EEN ANDERE HYPOTHEEKADVISEUR EEN 

HYPOTHEEKADVIES, EEN RENTEVERLENGING OF HYPOTHEEKOFFERTE(S) ONTVANGEN, DAN KUNT U BIJ 

ONS EEN SECOND OPINION AANVRAGEN. ZO WEET U ZEKER DAT U GEEN KAT IN DE ZAK KOOPT.

Voor wij daar iets over kunnen - en mogen - zeggen, 

zullen wij van u alle informatie moeten ontvangen die 

u heeft ontvangen van uw geldverstrekker of andere 

hypotheekadviseur. Wij bespreken vervolgens met u het 

advies dat u heeft gekregen en vergelijken uw wensen 

met de hypotheekofferte die u hebt ontvangen en alle 

andere hypotheekaanbieders in de markt.

DE KOSTEN

Voor een second opinion betaalt u € 795,- (inclusief 

btw). Besluit u vervolgens uw hypotheek via Eigen Huis 

Hypotheekadvies te regelen, dan vervallen deze kosten 

en betaalt u het normale tarief voor het complete advies- 

en bemiddelingstraject dat op onze site staat.

WIJ WERKEN GRAAG MET U SAMEN

Aan onze dienstverlening mag u hoge eisen stellen. Dat 

spreekt voor zich. Maar voor een goede samenwerking 

hebben wij wel uw hulp nodig.

• Wij gaan ervan uit dat u ons juist en volledig 

informeert Dat is in uw eigen belang. 

• Het is belangrijk dat u ons laat weten of u ook elders  

 

verzekeringen hebt lopen. Die informatie is nodig 

om te kunnen beoordelen of u eventueel onder- of 

oververzekerd bent.

• Wij verzoeken u de gegevens uit de ontvangen 

stukken op juistheid te controleren en eventuele 

onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

NIET TEVREDEN?

Wij doen er uiteraard alles aan de samenwerking goed 

en plezierig te laten verlopen. Mocht u desondanks niet 

tevreden zijn, dan kunt u ons dat laten weten.

LAAT HET ONS WETEN

Wij hebben natuurlijk het liefst alleen maar tevreden 

klanten. Dus als u een klacht hebt over onze 

dienstverlening, horen wij dat graag zo snel mogelijk via 

eigenhuis.nl/klacht-indienen. Dan kun we meteen in 

actie komen en voor een oplossing zorgen. 

https://eigenhuis.nl/klacht-indienen#
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Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u met 

uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening (KiFiD):

KiFiD

Postbus  93257 

2509 AG Den Haag 

tel.: 0900 355 22 48

e-mail: info@kifid.nl 

website: www.kifid.nl

HEEFT U VRAGEN? OF ADVIES NODIG? 

NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN U GRAAG.

Onze ledenservice is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 21.00 uur.  

Op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Bezoek eigenhuis.nl/contact of bel 033 450 77 50.
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