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Profiteer maximaal van de voordelen die u als koper  
van een woning in Tudorpark heeft



De Hypotheekspecialisten van 
NEXTHome helpen u maximaal te 
profiteren van de voordelen die u als 
koper van een woning in Tudorpark 
heeft. Een greep uit deze voordelen : 

p  Extra hypotheekrentekorting 
omdat u een energiezuinig huis 
koopt 

p  Meerwerk (keuken, badkamer, 
vloeren e.d.) volledig mee te 
financieren 

p  Oplossingen voor dubbele 
maandlasten tijdens de bouw 

p  Een hogere hypotheek mogelijk 
omdat u een energiezuinig huis 
koopt 

p  Uitmuntende 
overbruggingsmogelijkheden voor 
kopers die nu al een koopwoning 
hebben 

p  Nóg lagere maandlasten gewenst? 
Onder voorwaarden een deel 
hypotheek Aflossingsvrij 

p  Advies- en bemiddelingskosten 
voor uw hypotheek slechts € 800,-

Bij een hypotheek via NEXTHome 
profiteert u als koper van een woning 
in Tudorpark van een groot aantal 
voordelen. 

Daarnaast beschikken onze 
Hypotheekspecialisten over een 
ongeëvenaard kennisniveau op 
nieuwbouwgebied. Belangrijk, want 
een nieuwbouwhypotheek is écht 
een aparte tak van sport. Belangrijk 
om te weten is ook dat NEXTHome 
een onafhankelijke tussenpersoon is. 

Er wordt altijd gezocht naar de beste 
oplossing in uw persoonlijke situatie, 
waarbij NEXTHome uw hypotheek 
kan onderbrengen bij een groot 
aantal gerenommeerde binnen- en 
buitenlandse banken. 

Tot de hofleveranciers van 
NEXTHome behoren o.a. Triodos 
Bank, ABN AMRO, Obvion,  
Nationale Nederlanden. 

Om u een indicatie te geven van 
een rentepercentage dat door 
duurzaamheidskorting haalbaar  
is: basisrente 10 jaar vast 1,4%. 

Oriëntatiegesprekken met 
NEXTHome, waarbij uw 
mogelijkheden uitgebreid aan de 
orde komen, zijn altijd volledig  
gratis en vrijblijvend. 
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Meer weten of gelijk een 
afspraak maken? 

Bel 0186 – 74 57 72 en vraag naar 

Marco, Daniëlle of Sylvester, uw 

hypotheekspecialisten voor tudorpark. 

Mailen kan ook: tudorpark@nexthome.

eu. Voor een afspraak bent u altijd 

welkom op kantoor, maar uiteraard 

behoort een belafspraak ook tot de 

mogelijkheden.

Kopers van een woning in Tudorpark kunnen profiteren van 

de kennis en ongeëvenaarde mogelijkheden van het team van 

NEXTHome Nieuwbouwhypotheken, partner van Dura Vermeer 

op meerdere projecten. De woningen in Tudorpark worden duur-

zaam gebouwd, wat u als koper recht geeft op het afsluiten van 

een Duurzaamheidshypotheek

1,4%
BASISRENTE  
10 JAAR VAST


