
Persoonlijk en Onafhankelijk advies 
voor uw Hypotheek & Verzekeringen

Gratis oriënterend 

gesprek bij ons op 

kantoor of bij u thuis.

Lees in deze folder waarom u voor
onafhankelijk advies moet kiezen.

Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs 
op mskgroep.nl of bel naar één van onze locaties:

Brielle  0181 - 70 1000   of    Maassluis  010 - 5 900 400



Waarom onafhankelijk hypotheekadvies?

Door het vergelijken van meerdere hypotheken kunnen wij het beste product voor 
uw situatie adviseren.

Een onafhankelijke adviseur vergelijkt de producten van meerdere aanbieders voor u. Onafhankelijk 
betekent ook dat hij of zij geen contractuele verplichtingen heeft met banken of verzekeraars. Adviseurs 
bij bijvoorbeeld banken vergelijken niet de producten van meerdere aanbieders voor u, maar alleen hun 
eigen producten.  Er is geen focus op het vergelijken van kosten en voorwaarden met concurrenten.

Onze adviseurs bekijken daarom met u wat in uw speci�eke geval de beste hypotheekvorm en 
hypotheekverstrekker is en/of welke verzekering daarbij het beste past. Dat doen wij bij aankoop, maar 
dat kan ook bij doorlopende hypotheken. Wij kunnen berekenen of rentemiddeling of oversluiten van 
uw hypotheek interessant is.

Hypotheken

Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs 
op mskgroep.nl of bel naar één van onze locaties:

Brielle  0181 - 70 1000   of    Maassluis  010 - 5 900 400

Advies in een taal die u begrijpt

Moeilijk te begrijpen voorwaarden... wij leggen het helder voor u uit.

Of het nu gaat om een hypotheek, autoverzekering, rechtsbijstand of uw pensioen. Ondanks de 
snelle veranderingen in wet- en regelgeving is onze kennis up-to-date. Het begrijpelijk uitleggen 
van �nanciële producten is onze taak en dat nemen wij dan ook zeer serieus. U kunt met al uw 
�nanciële vragen bij ons terecht. Vervolgens gaan wij voor u aan de slag om het beste resultaat te 
behalen. 

Omdat wij zaken doen met verschillende verzekeraars, beschikken wij over een uitgebreid overzicht 
van de verschillende mogelijkheden. Wij vinden daardoor altijd de dekking die het best past bij uw 
wensen, tegen de laagste premie. Vaak zelfs lager dan prijzen die u op internet vindt. 

Kan een eigen �nancieel product aanbieden en 
aanschaf voor u regelen

Kan adviseren welk soort product bij u past

Kan van elke aanbieder een �nancieel product 
aanbieden en voor u aanscha�en

Kan producten van verschillende aanbieders 
vergelijken op prijs en kwaliteit

Kan producten van verschillende aanbieders 
vergelijken op voorwaarden

Kan u adviseren welk product qua prijs en 
voorwaarden het beste bij u past

Kan voor u opkomen richting de aanbieder als er 
iets fout gaat

Kan u bijstaan richting de aanbieder als er bij schade 
onvoldoende wordt uitgekeerd

Kan tijdens de looptijd in de gaten houden of 
(nieuwe) producten van andere aanbieders beter bij 

u passen

Wat zijn de verschillen tussen 
�nancieel advies van een bank en/of 

verzekeraar en advies van een 
onafhankelijk �nancieel adviseur? 

Zorgeloze en snelle schadeafwikkeling 

We werken samen met alle Hypotheekverstrekkers

Wij doen meer dan adviseren en bemiddelen. Onze 
meerwaarde zit ook in een goede afwikkeling van de schade.

Verzekeraars kunnen soms bureaucratisch en zakelijk te werk gaan. Laat het daarom aan ons over 
de schadeafhandeling te bespoedigen. Wij nemen de administratie en de correspondentie graag 
voor onze rekening. Zo bent u verlost van de rompslomp en de stress. 

Bent u zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld ZZP’er) en loopt 

u tegen hypothecaire problemen aan? Ook hierin hebben wij 

gespecialiseerde (boekhoud)kennis.  Wij helpen u graag!
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Op al uw �nanciële vragen 
hebben wij een antwoord.

“
VerzekeringenVerbouwen Pensioen
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Hypotheken


