
Maak kennis 
met...

Helping People



Plezier hebben in je werk en uitblinken in je vak. Alleen als je goed bent in je vak kun je er plezier
in hebben. En andersom is zeker niet minder waar. Grote administratieve lasten, bureaucratische
regelgeving en steeds minder tijd om te adviseren. Juist in deze tijd zou een adviseur bezig moeten
zijn met de kerntaak: advies aan klanten. Daar ligt de winst, daar ligt je hart. 

HypotheekCompany helpt je om te doen waarvoor klanten hun adviseur waarderen; relevante
adviezen geven. Minder administratie, meer adviezen. Juist daarom bouwt HypotheekCompany aan
een uniek softwareplatform dat het proces versnelt en klanten blij maakt!

Waarom HypotheekCompany? 
Het antwoord is makkelijk; omdat we het leuk vinden mensen te helpen. 
Daar worden we blij van. Daar halen we voldoening en plezier uit. Daar waarderen mensen ons ook
voor. Wij houden ervan om te helpen. Als je het �jn vindt om geholpen te worden ben je bij ons aan
het goede adres! HypotheekCompany; Helping People! 

In deze brochure laten we zien waarmee we jou helpen. Zo vind je informatie over ons Hypotheek 
Support Center, assortiment, software, marketing, opleidingen en compliance.  

Ben jij adviseur en wil je weten wat HypotheekCompany voor jou kan betekenen?
Kijk op www.hypotheekcompany.nl of bel 053 - 480 24 00 voor een afspraak. 

De basis

HypotheekCompany is opgericht  in september 1999 door Christian Dijkhof. 
Christian is tevens eigenaar van Dijkhof & Partners BV, opgericht in 1996.
Dijkhof & Partners BV is actief op het gebied van verzekeringen, hypotheken, 
pensioenen en beleggingen. Christian weet dus als geen ander wat er speelt
in de markt. 

Tevens is hij voorzitter van de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD), 
lid van de Raad van Commissarissen Hypotheken Data Netwerk (HDN) en
auteur van de ‘Survival Guide voor Hypotheekadviseurs.’

Even voorstellen

Christian Dijkhof



Hypotheek Support
Center

Bij welke geldverstrekker kan ik beste terecht als het om een ZZP’er gaat, welke rente kan ik mijn klant 
bieden? Is rentemiddeling mogelijk? En wie biedt starters de beste opties? Wat zijn de verwerkingstermijnen?

Zo maar even een greep uit wat vragen die dagelijks binnenkomen bij ons Hypotheek Support Center. 
Met al deze vragen helpen onze mensen je graag. 

Daarnaast kun je altijd terugvallen op het HypotheekCompany extranet voor informatie over 
geldverstrekkers, verwerkingstermijnen, acceptatiebeleid, rentetips en lopende acties. 

En om te voorkomen dat jij dagelijks te veel tijd kwijt bent aan alle nieuwsitems die je per email
van geldverstrekkers ontvangt ontvang je om de week, of vaker indien daar aanleiding voor is, 
een nieuwsbrief met informatie over alle geldverstrekkers in ons assortiment. Zo ben je in één keer op 
de hoogte van alle ontwikkelingen. 

Ons Hypotheek Support Center is dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.30 uur tot 17.00 uur en
daarnaast per mail via supportcenter@hypotheekcompany.nl of als het speci�ek om een aanvraag
betreft via aanvragen@hypotheekcompany.nl

Even voorstellen

Yolanda Antoinette Petra Sharon

Joyce Maurice Ilse Priscilla



HypotheekCompany is helping people. 
Wat doen wij dan precies voor jou en jouw klant vanuit
het Hypotheek Support Center. 

- Wij agenderen en zorgen dat 
  het renteaanbod tijdig binnen is. 

- Zodra wij het renteaanbod 
  hebben ontvangen wordt deze 
  gecontroleerd en met 
  ESIS en stukkenlijst naar jou 
  gemaild. 
 
 

- Wij beoordelen jouw dossier. 
   - Bij adviestechnische zaken nemen wij 
     contact met met je op.
   - Administratieve zaken worden door ons
     zelfstandig afgehandeld.  (bv. een 
     werkgeversverklaring die niet correct is)
- Na akkoord interne beoordeling sturen 
  wij een welkomstmail naar de klant en 
  notaris met de CC naar jou. 
- Uploaden dossier bij maatschappij.
- De work�ow wordt aangepast. 
- Beoordeling dossier door maatschappij.

- Wij zorgen dat de bankbindende o�erte tijdig binnen 
   is en sturen deze per mail aan jou door. 
- Wij signaleren indien de ontbindende voorwaarden
   dreigen te verlopen en nemen contact met je op. 
- De de�nitieve passeerdatum houden wij in de gaten. 
- Zodra wij �naal akkoord van de  geldverstrekker 
   hebben ontvangen nemen wij telefonisch contact 
    met je op en sturen wij dit per mail naar 
    de klant met CC naar jou.
                      - Vervolgens vragen wij de de�nitieve 
    passeerdatum en notarisafrekening ter 
    controle op. Deze agenderen wij, we 
    controleren of  de afrekening tijdig  
                              binnen is en of deze correct is. 
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- Jij laat het renteaanbod door de klant tekenen.
  (tekenmoment één met klant) 

    - Bij wijzigingen op het renteaanbod dien
        jij dit  per mail kenbaar te maken.

Mail hiervoor naar 
aanvragen@hypotheekcompany.nl

- Jij zorgt dat jouw klant alle stukken uit de
  stukkenlijst tekent en aanlevert. 
- Jij ondertekent en parafeert de stukken 
  (bv. stempel) en stuurt ze digitaal naar ons. 
 
Vermeld in de mail de klantnaam, onderwerp, 
maatschappij en soort stukken.

- Jij geeft de notarisgegevens,  data ontbindende 
  voorwaarden  en passeerdatum door. 
- Jij stuurt jouw nota in. 

- Jij maakt een afspraak met de klant voor het
   tekenen van de bankbindende o�erte. 
   (tekenmoment twee met klant) 

-  De klant heeft wettelijk 14 dagen 
    bedenktijd.
    Indien de klant binnen 14 dagen 
    tekent ziet de klant af van de 
    wettelijke bedenktijd en 
     komt de overeenkomst 
     tot stand.  

- Jij stuurt de getekende bankbindende 
   o�erte naar ons.

Hypotheek Support
Center
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- De aanvraag wordt door ons beoordeeld en 
  indien wij  een signi�cant betere deal (qua 
  rente en/of  verwerking) hebben nemen wij 
  telefonisch contact met je op,  om het 
  alternatief te bespreken. 
- De aanvraag wordt doorgestuurd naar de 
  aanbieder. 
- Het dossier wordt in Elements aangemaakt 
   hierdoor start de work�ow.  

                
- Jij stuurt via Adviesbox per HDN de aanvraag in.

- Heb je een “beheer”aanvraag (OHA of
  omzetting) neem contact op met HSC 
  hoe je dat dient aan te vragen. 
  Werkwijze verschilt per maatschappij 
- Bij een eventuele wijziging   dien je zelf een 
  nieuwe aanvraag   in te sturen.  Wij kunnen 
  deze zelf niet bewerken. 
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Wat kan ik doen als 
adviseur om 
een dossier goed 
te laten lopen?
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Klant- en notariscontact 
gaat nu via jullie? 
Hoe communiceren 
jullie met 
mijn klanten? 
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Voor een aantal kantoren doen wij dit al geruime tijd. 
Zowel de klant als adviseur ervaart dit als zeer positief. 
Door de korte lijnen wordt er e�cienter gewerkt, nemen 
wij administratieve werkzaamheden uit handen en maakt
het jouw dienstverlening completer. 

Wij stellen ons voor als Support Center van jouw kantoor.
Jij ontvangt altijd per mail een bevestiging van hetgeen
besproken zowel met werkgever, klant als notaris.  

Vergeet dus niet jouw klant over ons te informeren
en geef ons duidelijk contactgegevens van jouw 
klant door.  

HypotheekCompany werkt hard aan een digitaal 
bemiddelingsportaal die in januari 2018 gereed is. Tot die tijd
kun je stukken per mail aanleveren. Jij dient het getekende 
renteaanbod, werkgeversverklaring, identiteitsbewijs en 
getekende bankbindende o�erte altijd in kleur (blauw) aan 
te leveren en te voorzien van:
- opmerking “voor origineel gezien en akkoord bevonden”
- datum, handtekening en stempel 

Mail jij meerdere bestanden? Let er dan op dat het totaal 
niet meer dan 10mb is. Elke bijlage (pdf ) moet afzonderlijk 
gescand worden en de juiste tenaamstelling omvatten 
           bv. werkgeversverklaring, koopakte etc. 
                 Andere type bestanden zoals jpg, bmp etc. 
                    worden door de geldverstrekker niet ontvangen.  
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* Klant uitgebreid informeren over onze rol
* Getekend renteaanbod zsm retour en stukken
   uit stukkenlijst bij klant verzamelen.
* Zorgdragen voor snelle aanlevering compleet 
   dossier in één zending
* Ontbindende voorwaarden/passeerdata 
   tijdig doorgeven aan ons
* Alle bestanden aanleveren als pdf
* Bij mail klantnaam, onderwerp, soort stuk
   en maatschappij vermelden  
* Getekende bankbindende o�erte retourneren 
* Groepeer jouw telefonische vragen
* Zorg voor reeële verwachtingen (pieken
   juli/aug en nov/dec) en handel tijdig

Alles kan digitaal? 
Maar hoe lever ik mijn 
stukken correct aan? 

Een overzicht van veelgestelde vragen en
antwoorden.

Hypotheek Support
Center



Bij HypotheekCompany pro�teer jij van een
uitgebreid assortiment. 

Hypotheek Support
Center

HypotheekCompany
helpt op gebied van
adviessoftware

HypotheekCompany helpt jou ook op gebied van adviessoftware. Onze kantoren maken gebruik van
Adviesbox. Deze adviessoftware is al zes jaar op rij uitgeroepen tot beste software door D&O. 

Adviesbox ondersteunt de �nancieel adviseur bij het opstellen van een �nancieel advies. Het berekenen van
de maximale leencapaciteit met daarna het opstellen van een �nancieringsopzet met een lastenoverzicht is 
snel en eenvoudig te doen. Maar ook het maken van een analyse op basis van netto besteednaar inkomen
op alle scenario’s is met Adviesbox uit te werken tot een helder rapport. Naast hypotheekaanvragen kun je
ook de ORV, Woonlasten, Taxatie, Bankgarantie en kredieten aanvragen in Adviesbox. Dit bespaart jou al
snel ruim 2 uur per dossier. Adviesbox kenmerkt zich door een logische opbouw met tabbladen. 
Afhankelijk van jouw adviespraktijk stel je eenmalig de software in naar jouw gebruik en maak je de 
koppeling met HypotheekCompany. 

Daarnaast kunt je ook kiezen voor de uitbreiding klantdossier. De extra functionaliteit is gericht op het 
gemakkelijk opbouwen van het klantdossier. Denk hierbij aan het bijhouden van een uitgebreide
administratie en het toevoegen van taken en notities. Daarnaast krijg je toegang tot de online inventarisatie
en het online klantpro�el waarmee je online kunt samenwerken met jouw klant. 

Adviesbox biedt jou tevens een gratis starttraining aan. Mocht je meer verdieping willen dan kun je 
tegen betaling kiezen voor de verdiepingstraining, online consultancy of zelfs bij jou op kantoor. 
Daarnaast is de helpdesk telefonisch bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden. 

Via HypotheekCompany pro�teer jij tevens van een mooie korting als je de software via ons afneemt.
De prijzen vind je op de prijslijst verderop in deze brochure. 

een initiatief van Syntrus Achmea

HYPOTHEKEN
venn

Hypotheken



Moet marketing in deze tijd duur zijn? HypotheekCompany, van origine ontstaan als marketinglabel, 
heeft alles in huis om jou te helpen op gebied van marketing. Jarenlange kennis, ervaring en een
uitgebreid netwerk zorgen ervoor dat wij marketingcampagnes van A tot Z kunnen verzorgen. 

Of het nu gaat om een landelijk campagne of heel lokaal bij jou in de buurt. Samen met jou bespreken
we de mogelijkheden. Dit kan gaan om een volledige campagne, maar ook een eenmalige actie. 

Trends en bewegingen op marketing en communicatiegebied houden wij nauwlettend voor jou 
in de gaten. Vervolgens helpen wij jou op gebied van Social Media, digitale nieuwsbrieven of jouw
eigen website. De huisstijl van HypotheekCompany kan naar wens in jouw huisstijl worden
geïntegreerd. Kies jij bijvoorbeeld voor een eigen HypotheekCompany vestiging of combineer
je het logo met onze “aangesloten bij” variant.  Misschien ben je wel starter en op zoek naar een
geheel nieuw logo. Ook daarmee helpen wij je graag. 

Daarnaast kun je gebruik maken van onze standaard huisstijl uitingen of deze in overleg laten
aanpassen aan jouw huisstijl. 

Stockfoto’s 2017

HypotheekCompany
helpt op gebied
 van marketing

Aangesloten bij



Karen is al ruim zeven jaar werkzaam bij HypotheekCompany. Je kunt bij
haar terecht voor alle vragen op gebied van marketing en
opleidingen. 

Wil je meer weten? Bel. 053 - 480 2400 of stuur een mail naar
marketing@hypotheekcompany.nl

Even voorstellen

De eisen waar je als adviseur tegenwoordig aan moet voldoen worden steeds strenger. 
Het HypotheekCompany Learning Center houdt de ontwikkelingen voor jou scherp in de gaten waardoor we jou 
kunnen helpen met al je vragen op gebied van opleidingen. 

HypotheekCompany heeft een eigen vakbekwaamheids-academy waarmee jij voldoet aan de eis om altijd 
aantoonbaar Permanent Actueel te zijn. Jaarlijks organiseren we InCompany trainingen voor onze Erkend 
Financieel Adviseurs waarmee ze voldoen aan de Permanente Educatie. Ook een studiedag waarbij een actueel
onderwerp centraal staat of persoonlijke begeleiding van jouw eigen PE wft traject. Wat jouw vraag op gebied
van opleidingen ook is? Wij helpen je graag. 

Of het nu gaat om een advertentie, social media, raamsticker of redactioneel artikel? Alles is mogelijk.
Hieronder een paar voorbeelden waarmee wij onze kantoren in 2018 hebben geholpen. 

Karen

HypotheekCompany
helpt op gebied van
opleidingen

Ben jij starter op de woningmarkt?

       Is jouw hypotheek nog up-do-date?

Jouw hypotheek oversluiten?

      Heb jij verhuisplannen?

Info@hcbemmel.nl | Tel. 0481 - 454 128

Wij helpen je graag

Ook voor starters
hét adres!

Tel. 0297 - 250301
info@hypotheekcompanyderondevenen.nl

Lees ons artikel
voor meer informatie

Wil jij een goed 
hypotheekadvies
en energie 
besparen? 

p
gratis

www.alkmaarhypotheken.nl | Tel. 072 - 53 20 150

Wij helpen je graag

Hemmy Toebes Hypotheekadvies: 
Nieuw, maar toch bekend

Heeft u verhuisplannen? Wilt u een eerste woning kopen? 
Weten of uw hypotheek nog up-to-date is? Of denkt u aan 

kunt u terecht bij Hemmy Toebes Hypotheekadvies. 

Nieuw, maar toch bekend
Hemmy Toebes heeft 30 jaar ervaring als hypotheekadviseur. 
Hij heeft vele klanten voorzien van een passend 
hypotheekadvies en is daardoor een bekend gezicht in de 
regio Oost Gelre. Een jarenlange droom komt nu in vervulling 
door het starten van zijn eigen onderneming. 

Aangesloten bij HypotheekCompany
Hemmy Toebes Hypotheekadvies is aangesloten bij HypotheekCompany. HypotheekCompany is een 

van een uitgebreid assortiment en heeft u dus altijd een scherpe hypotheekrente. 

Erkend Financieel Adviseur en Erkend Hypothecair Planner
Hemmy bezit een passie voor het vak en is altijd op de hoogte van ontwikkelingen in zijn vakgebied. 
Hij is Erkend Financieel Adviseur en Erkend Hypothecair Planner. Zo bent u verzekerd van een breed 

Onafhankelijk en altijd een scherpe hypotheekrente waarbij u centraal staat
Een vertrouwd gezicht en altijd één vast aanspreekpunt die echt de tijd voor u neemt. 
Pas als u met een tevreden en vertrouwd gevoel het pand verlaat is zijn missie geslaagd. 

Meer dan hypotheken
De dienstverlening van Hemmy Toebes Hypotheekadvies eindigt niet bij het afsluiten van de hypotheek. 

bij uw wensen. Daarnaast kunt u ook terecht voor een bijpassend verzekeringsadvies.   

Kom kennismaken
Benieuwd wat Hemmy Toebes Hypotheekadvies voor u kan betekenen?  
Kom kennismaken op de open dag op vrijdag 24 februari 2017 van 16.00 tot 19.00 uur of bel 0544-842038

Kennedystraat 9 | 7136 LX | Zieuwent | info@hemmytoebeshypotheekadvies.nl



HypotheekCompany
helpt op gebied
 van compliance

HypotheekCompany helpt jou ook met al jouw vragen op gebied van compliance. Sinds 2012 werken wij
samen met onze compliancepartner Ophrys. Ophrys is gespecialiseerd op gebied van compliance in de
�nanciële dienstverlening. Daarbij richt Oprhys zich op een persoonlijke aanpak van Wft compliance zonder 
daarbij de praktijk en werkwijze van jouw kantoor uit het oog te verliezen. Ze ondersteunen jouw kantoor 
in het Wft compliant maken én houden. Van Wft audit tot volledige uitwerking van het Wft compliancetraject 
en doorlopend onderhoud. Alles is mogelijk en geheel aangepast aan jouw persoonlijke wensen. 

HypotheekCompany Compliance Abonnement
In samenwerking met Ophrys hebben we speciaal voor jou een compliance abonnement ontwikkelt.
Daarmee geef jij op een goede en e�ciënte wijze invulling aan de verschillende adviestrajecten. 
Je krijgt de beschikking over een set documenten welke je nodig hebt om primair een goede compliance
invulling te geven aan de verschillende adviestrajecten binnen jouw onderneming. 

Ophrys verstrekt jou documenten in een basisuitvoering en gaan ervoor zorgdragen dat jouw gegevens
op een juiste en adequate wijze worden verwerkt in de documenten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
- Juiste verwerking van gegevens KvK, AFM en KiFiD. Tevens voeren ze een controle uit op de registratie.
- Verwerking registratie Autoriteit Persoonsgegevens (optioneel tegen meerprijs)
- Opname van keurmerken en registraties als EFA, FFP ed.
- Gegevens welke betrekking hebben op meerdere documenten krijgen kruislings een verwijzing
- En dat geheel voorzien van professionele uitstraling door een eenduidige lijn en verwerking logo

Het compliance abonnement bestaat uit diverse modules. De basis van het Compliance Abonnement
bestaat uit de module basis en hypotheken. De overige modules kun je naar eigen behoefte aanvullend 
afnemen.

Je ontvangt alle documenten in een digitaal dossier. Dit digitale dossier is 24/7 benaderbaar via de
website van Ophrys in een beveiligde omgeving. 

Na invulling van een intakeformulier volgt eventueel een telefonisch consult om speci�eke zaken
of onduidelijkheden met jou door te spreken. Daarna heb je altijd de beschikking over een up-to-date
set documenten voor jouw adviestraject. Indien er wijzigingen zijn vanuit wet- en regelgeving of
voortschrijdend inzicht van de AFM worden de documenten doorlopend aangepast door Ophrys
en in jouw dossier geplaatst. Tevens worden documenten jaarlijks gecontroleerd op basis van jouw
kantoorsituatie zodat eventuele wijzigingen in jouw bedrijfsvoering ook doorgevoerd worden. 
Uiteraard kun je ook tussentijds wijzigingen doorgeven. 

De kosten van het compliance abonnement vind je terug op de prijslijst. 

Indien je gebruik maakt van het abonnement pro�teer je tevens van korting op het uurtarief bij
aanvullende werkzaamheden en korting bij controle adviesdossiers. Daarnaast beschik je elk jaar
over een half uur consultancy. Heb je dus een vraag op gebied van compliance dan kun je die
altijd stellen.



PRIJSLIJST 2017

Dossierkosten    € 375,00*
Afwijsbrieven per set van 2  € 149,95

Omzettingen      € 135,00
Rentemiddeling   €    24,95
Opvragen a�osnota    €    24,95
Rentevastperiode aanpassen   €    24,95

Rentevoorstel*** niet retour  € 125,00
Compleet dossier niet doorgegaan  € 395,00 

Bankgarantie     € 195,00
 -Verzekerd     € 240,00

Prijzen 2018 vrij van BTW tenzij vermeld en onder voorbehoud van prijsstijging. 
*Prijs op basis van ongewijzigde o�erte. 
** Prijs inclusief btw per maand per kantoor
*** Geldverstrekkers hanteren verschillende benamingen 

Adviesbox basis    €   55,00 per maand
Adviesbox klantdossier  €   20,00 per maand
Adviesbox extra licentie  €   20,00 per maand
Overvoer portefeuille   € 125,00 per jaar + 2,5% over uitbetaalde provisie 
Helping People tarief    €   60,00 per uur
Compliance abonnement  €   16,53 per maand + eenmalig € 30,00 (vanafprijs)

Dossierkosten

Beheer       Verwante producten

Annuleringskosten    Niet gerelateerde producten

ORV         € 29,95
Woonlastenverzekering    € 49,95

Overig excl. btw

Goed om te weten

Sluit jij een Super Deal met ons? Dan betaal je vooraf, en ineens een aantal afgesproken dossiers. 
Dan kunnen wij de variabele risico-opslag uit onze prijs halen én we besparen bankkosten. 
Dat voordeel geven we geheel aan jou door. Als dat geen Super Deal is..! 

Word jij ook Super Deal kantoor? 

Extra voordelen:
* Korting op dossierkosten
* Snellere verwerkingstermijnen
* Voorrang bij nieuwe aanstellingen
* Vast contactmoment statusupdates 
   met onze Helping People Manager  

Dossierkosten normaal Super Deal Voordeel

€ 3750,00 (375)  € 3000,00 (300) €   750,00

€ 6750,00 (375)  € 5130,00 (285) € 1620,00

€ 9375,00 (375)  € 6750,00 (270) € 2625,00

Aantal dossiers

10

18

25  

Prijslijst 2018

Helping People

HypotheekCompany is duidelijk over de kosten.
Hieronder een overzicht zodat jij weet waar je 
aan toe bent. 

Online platform   €   49,95**



Graag stellen wij je voor aan onze formulemanager Lonneke. Ze vertelt je
graag alles over HypotheekCompany en wat we voor jou kunnen
betekenen. 

Wil je meer weten? Bel. 053 - 480 2400 of stuur een mail naar
lonneke@hypotheekcompany.nl

Even voorstellen

Lonneke
Versie 2018. Druk- en zetfouten voorbehouden. 

Aan deze �yer kunnen geen rechten worden ontleend. 

Ben jij na het lezen van deze brochure ook benieuwd wat HypotheekCompany voor 
jou kan betekenen? Wacht dan niet langer en bel vandaag nog 053 - 480 2400 of 
stuur een mail naar marketing@hypotheekcompany.nl 

Samen met jou plannen we dan een kennismakingsgesprek in. Tijdens dit gesprek van anderhalf
uur bespreken we jouw persoonlijk wensen en hoe HypotheekCompany jou daarbij kan helpen. 
Daarnaast vertellen we jou natuurlijk uitgebreid over onze diensten en ontwikkelingen. Zo zijn 
wij bijvoorbeeld bezig met het bouwen van een digitaal platform om jou nog meer te ontlasten. 

Ook wil jij misschien wel een Helping People Store? In deze store kunnen adviseurs zoals jij
werken tegen een vergoeding. Hiervoor krijg je dan de ruimte, marketing, compliance, 
toegang tot ons communicatieplatform en Adviesbox om maar wat te noemen. 

Kies jij er vervolgens voor om aan te sluiten bij HypotheekCompany dan ontvang je van ons
een samenwerkingsovereenkomst waarbij altijd een proefperiode van drie maanden van toepassing is.  
Zodra deze getekend is gaan we samen met jou de opstartprocedure starten.
HypotheekCompany helpt je graag. 

Meer weten?

Helping People


