
Titel dia & Beeld

De Thuis Hypotheek
Marcel de Wit, 6 april 2017



Tekst 100%

Wij ❤ onze klanten

‘Even Apeldoorn bellen’

Wij zijn al meer dan 100 jaar aan de slag voor onze klanten. 

• Onze kijk op de wereld: Voor alles is een oplossing

Wij worden er blij van onze klanten te helpen om dingen op te lossen. Door te luisteren, mee te denken en te 

doen. Voor alles is een oplossing! Ook als het even tegenzit. 

• Onze persoonlijkheid: Een opgewekte helper

Centraal Beheer heeft een positieve houding. We zijn er van overtuigd dat we altijd iets kunnen betekenen. 

Voor ons telt het vinden van de oplossing voor onze klant. We zijn open en eerlijk over wat je van ons kunt 

verwachten. We maken heldere afspraken en komen die na. Met onze klanten en met onze adviseurs.
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Wil willen een rol wil spelen in het leven van onze klant als ‘t gaat om financiële diensten

Geniet! 

En als het een keer tegen zit, 

het kan de beste overkomen, dan zijn we er voor u.

Wij luisteren. Wij begrijpen u. Wij pakken door.

Want voor alles is een oplossing.



Tekst & Beeld 75%/25%

Samen thuis in hypotheken

Droomhuis kopen én er kunnen blijven wonen. Dat willen we voor onze 

klant. Daarom startten we in 2016 met de Thuis Hypotheek.

Een jaar later….

• Hebben we 1,7% marktaandeel

• Werken we samen met ruim 3.000 adviseurs

• …die we actief vragen om feedback in bijv. co-creatie

• Bezoeken wekelijks tienduizenden potentiële klanten onze website, wat 

leidt tot leads voor adviseurs

• Deze campagne zelfs tot 10.000 bezoekers per dag!
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De kracht van de Thuis Hypotheek



Tekst & Beeld 50%/50%

De voordelen van de Thuis Hypotheek

De Thuis Hypotheek: meer dan een gunstige 

aanvangsrente.

Vijf redenen om te kiezen voor de Thuis Hypotheek

• Uw klant krijgt vanzelf een lager rentepercentage als 

hij door aflossen in een lagere risicoklasse valt.

• Door gemiddelde rente is klant vaak goedkoper uit.

• Uw klant kan boetevrij aflossen tot 20% per jaar.

• Uw klant kan zijn rente meenemen bij verhuizen.

• Onze productverbeteringen vertalen we direct door.

Een extraatje: de Verhuisservice van Centraal Beheer
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In alle fasen voordeel voor uw klant



Tekst 100%

Productvoorwaarden

• Automatische rentedaling als uw klant in een lagere risicoklasse komt

• Wij werken met 10 risicoklassen 

• Jaarlijks 20% extra boetevrij aflossen

• Dalrentegarantie tijdens tekentermijn Voorstel met Renteaanbod ( 14 dagen)

• Rente mag meeverhuizen 

• Aflossingsvrij en Bankspaar (SEW fiscale voortzetting) mogelijk 

• Ruime acceptatiecriteria bij oversluiten (als aanvrager in de woning blijft wonen)

• Een aflossingsvrij deel tot 80% van de getaxeerde marktwaarde

• Overwerk (niet NHG en indien structureel) nemen we voor 100% mee, over de laatste 12 maanden 

• Hypotheek mogelijk voor consumptieve besteding (tot max. 100% van de marktwaarde)

• Proactieve rentemiddeling 

• Recreatief verhuren is toegestaan (Airbnb)
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De meest onderscheidende voorwaarden van de Thuis Hypotheek



Tekst & Beeld 25%/75%

We doen het samen

We beheren onze klant samen. Waar wij 
kunnen, verwijzen we naar u door. En we 
zorgen er ondertussen voor dat uw klant 
steeds de beste afspraken heeft. Proactief!

Voordelen voor u

• Meer leads dankzij websitebezoek van uw 
(mogelijke) klanten

• Doorverwijzing adviesgevoelige mutaties

• Soepel Proces Garantie:

• Kraakheldere acceptatiecriteria

• Hypotheekdesk voor twijfelgevallen 

• Dalrente tijdens de 14 dagen 
tekentermijn.

• Kan er iets beter? Wij luisteren en 
verbeteren. 
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Achter de schermen werken we samen aan ultieme klantbediening



Tekst & Beeld 25%/75%

Leadgeneratie via centraalbeheer.nl

Onze adviseurzoeker wordt elke week 

500 keer gebruikt

• Tijdens campagne zelfs 1.500 keer!

• Dankzij koppeling met advieskeuze.nl

kan klant adviseurs in zijn buurt zoeken 

én reviews bekijken.

• Door koppeling van contactgegevens

komen leads direct terecht bij u.

• Op diverse plaatsen binnen de site én 

in onze online aanvraagstraat verwijzen 

we naar adviseur(zoeker). 

• We optimaliseren in 2017 het 

leadproces en helpen u om ze op te 

volgen.
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Adviseurzoeker levert leads



Tekst 100%

Centraal Beheer: vertrouwd partner

• Bekend en vertrouwd merk voor de consument

• Goede voorwaarden

• Scherpe rente & automatische rentedaling

• Leadgeneratie

• Continu verbetering van product en proces door co-creatie
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Sterk merk met een goede hypotheekpropositie


