ZZP’er
en een huis kopen?
Vooraf inzicht in uw mogelijkheden.

Als zelfstandig ondernemer kiest u voor vrijheid.
Toch lijkt het voor ZZP’ers moeilijker om een
hypotheek af te sluiten. Onze ervaring: er is
veel meer mogelijk dan u denkt.
Ook als u nog maar een jaar ZZP’er
bent. We laten graag zien wat
in uw situatie allemaal kan.

Een eigen huis! Maak het mogelijk!

Wat kunt u lenen?
Uw mogelijkheden helder en realistisch in beeld.
Als zelfstandig ondernemer verdient u het ene jaar misschien meer dan het
andere. Ook weet u vaak nog niet wat u het volgende jaar gaat verdienen.
Toch wil een bank weten of u de hypotheek kunt betalen. Maar hoe doe je
dat? Onze ZZP Hypotheekscan maakt uw financiële situatie inzichtelijk en
laat zien of u een hypotheek kunt krijgen. U krijgt een helder en realistisch
advies, voor een vast bedrag.
Martin ten Hagen, eigenaar van Ten Hagen Hypotheek Advies & Financiële Planning,

was jarenlang Fiatteur Hypotheekaanvragen bij een grote bank. Hij weet dus
precies waar hypotheekverstrekkers op letten en waar uw gegevens voor een
aanvraag aan moeten voldoen.
Het resultaat? Dat we voor u meer mogelijk kunnen maken, dan u in eerste
instantie zou denken. En daar zijn we best trots op.

ZZP Hypotheekscan
Uw financiële situatie helder in kaart.
Deskundig onderbouwde
prognose van uw inkomen.
Realistische berekening van
hypotheekbedrag.
Meer mogelijk dankzij onze
kennis en inzet.
Vast bedrag, dus geen
onverwachte kosten.

Wat kunnen we nog meer voor u doen?
Nieuw: ‘Full Service Begeleiding’ voor zorgeloze
verkoop van uw oude huis en/of aankoop van de
nieuwe woning.
Hypotheekadvies en- bemiddeling: omzetting van
uw huidige hypotheek, wijziging rentevaste
periode en/of aflossingsvorm.
Concrete diensten voor de aan- en verkoop van uw
huis regelen, zoals een taxatierapport of bouwkundige
keuring. Dankzij samenwerking met makelaars.
Bedrijfs- en particuliere verzekeringen regelen.
Dankzij samenwerking met assurantiekantoren.
(Flex)werk Hypotheekscan.

Ten Hagen Hypotheek Advies & Financiële Planning gaat uit van uw persoonlijke
situatie en wensen. Onze jarenlange financiële en hypothecaire kennis en ervaring
zorgen voor een professioneel advies waarmee u echt verder kunt.
Meer informatie of een kennismakingsgesprek? Bel:

06 415 05 374

Margrietplantsoen 3, 1165 GE Halfweg
KvK Amsterdam nr: 53024109
info@tenhagenfinancieeladvies.nl
www.tenhagenfinancieeladvies.nl
Hypotheekadvies, bemiddeling en planning
op basis van samenwerkingsovereenkomsten
met diverse AFM vergunninghouders.

