
Schrijf je in bij HypotheekNet en
ontvang gratis een hypotheekverklaring
Wil jij in aanmerking komen voor een woning in  

het Rumba Residence? Door zeker te weten dat je  

de beschikbare woningen kunt financieren en de 

maandlasten bij je passen, vergroot je je kansen.  

Je toont dit aan door een hypotheekverklaring  

van HypotheekNet. 

Begin op tijd

Zie een hypotheekverklaring als huiswerk voordat je 

een huis koopt. Deze verklaring wordt verstrekt door 

een bank of adviseur en laat zien dat jij de woning kunt 

financieren. We raden je aan deze verklaring op tijd te 

regelen. Geen enkel huis is hetzelfde en geen enkele 

situatie is gelijk. Daarom is het verstandig om je goed 

voor te bereiden. Wie goed voorbereid is, weet waar  

hij of zij aan toe is en wat de mogelijkheden zijn.  

Een streepje voor 

Je bent natuurlijk vrij om een eigen bank of adviseur 

te kiezen voor een gedegen financiële check en deze 

verklaring. Het Rumba Residence werkt echter samen 

met HypotheekNet. Dat biedt voordeel. 

  

HypotheekNet is vanaf het eerste moment betrokken 

bij het Rumba Residence en daarom vertrouwt met de  

woningen en eventuele bijzonderheden in dit project. 

Dit voorkomt verrassingen. 

Met een goede financiële check en een hypotheek-

verklaring vergroot je direct je kansen. Wacht dus niet 

te lang en ga het gesprek ruim voor de start van de 

verkoop aan.

Over HypotheekNet
HypoteekNet is een onafhankelijk financieel advieskantoor dat adviseert en bemiddelt

bij de aanvraag van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Ons team is bovendien 

gespecialiseerd in nieuwbouwfinancieringen en weet alle details over geldverstrekking 

bij nieuwbouw. Ons klantenbestand van HypotheekNet is divers en kent klanten uit iedere 

levensfase. HypotheekNet adviseert starters en eenpersoonshuishoudens, maar ook 

50- en 60plussers die comfortabel willen genieten van hun (aankomende) pensioen. 

In ons advies staat jouw belang centraal. 
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