
 
 

Betaal nooit onnodig te veel voor uw hypotheek! 

Uw adviseur heeft u een goed advies gegeven bij het aangaan van uw hypotheek. Maar is uw 

hypotheek over een paar jaar nog net zo goed? U bent een hypotheekverplichting aangegaan 

voor een lange periode. Misschien wel voor 30 jaar. Tijdens die periode kunt u gegarandeerd op 

de hypotheekkosten besparen. Maar hoe weet u dat op het juiste moment? 

Het Excellent  Hypotheek Plan van Royal Finance is onmisbaar voor iedereen met een 

hypotheek. Deze unieke service is samengesteld met de Nationale Hypotheekbond. Het 

onafhankelijk orgaan dat 24 uur per dag  alle 80.000 product voorwaarden van de hypotheken 

en verzekeringen in Nederland met elkaar vergelijkt en berekent of u kunt besparen op uw 

hypotheek en/of uw verzekeringen. De faciliteit van het rekencentrum en de adviesmethode van 

de Nationale Hypotheekbond zijn uniek in Nederland. 

Ga slim om met uw hypotheek en sluit nu het Excellent Hypotheek Plan van Royal Finance af. 

Voor € 15 (incl b.t.w.) verzekert u zich van een: 

• Doorlopende controle op mogelijke besparingen op uw hypotheek of bijbehorende  

verzekeringen. 

• Doorlopende inzage in de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, 

pensioen en overlijden. 

• Advies bij het einde van uw rentevaste periode. 

• Deskundige telefonische helpdesk 

• Digitaal dossier 

• U heeft één keer per twee  jaar recht op een analyse van uw hypotheek ten opzichte van 

uw actuele situatie. Hierbij wordt opnieuw beoordeeld hoe de hypotheek zich verhoudt 

ten aanzien van uw inkomen en uw persoonlijke situatie bij pensioen, overlijden, 

arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. U ontvangt van ons hiervan een overzichtelijk 

rapport;  

• Wanneer u gebruikt maakt van het Excellent  Hypotheek Plan krijgt u gedurende de 

looptijd op de tarieven genoemd in ons dienstverleningsdocument een korting : 

   jaar 1    –   2 % korting 

   jaar 2    –   4 % korting 

   jaar 3    –   7 % korting 

   jaar 4    – 10 % korting 

   jaar 5 en later  – 15 % korting   

Als er een besparing mogelijk is op uw hypotheek of bijbehorende verzekeringen, dan nemen 

wij contact met u op. Om uw hypotheek aan te passen, maakt u soms kosten. Deze kosten 

worden in de besparingsberekening meegenomen. Zo weet u altijd zeker dat u ook inderdaad 

op uw maandlasten bespaart.  

Betaal nooit onnodig te veel voor uw hypotheek. Het Excellent  Hypotheek Plan biedt u de 

zekerheid van een verantwoorde hypotheek met de voordeligste maandlast. Voor nu en in de 

toekomst!  



Vul hieronder uw gegevens in en onderteken het formulier. Stuur het dan naar Postbus 1213, 

7550 BE  Hengelo. 

Uw serviceplan is vanaf aanvang voor de duur van 1 jaar. Zonder opzegging zal het serviceplan 

na het eerste jaar automatisch worden verlengd. U bent na het 1e jaar gerechtigd de 

overeenkomst maandelijks schriftelijk op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn 

van 1 maand. 

Ook wij mogen het service plan op elk gewenst moment opzeggen. Ook dan eindigt het plan 

aan het einde van de maand waarin wij hebben opgezegd.  

Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing 

Voor akkoord: 

Datum:  

Naam:       Handtekening: 

 

 

Doorlopende SEPA-incasso machtiging 

Naam : Royal Finance B.V. 
Adres : Demmersweg  66 

Postcode/Woonplaats :7556 BN  Hengelo (Ov.) 

Incassant ID : NL95ZZZ171712790000 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Royal Finance B.V. om 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens het aangaan van een plan en uw bank om doorlopend een bedrag van uw 

rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Royal Finance. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 

binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 

Naam betaler  :__________________________________________ 

Adres*   :__________________________________________ 

Postcode/woonplaats :__________________________________________ 

IBAN    :__________________________________________ 

Plaats en datum  :__________________________________________ 

Handtekening: 

Om deze machtiging in te trekken dient de verzekeringnemer zich schriftelijk te richten tot 

Royal Finance. 


