
Dienstenwijzer



Jazeker. De Hypotheker. 
Deze Dienstenwijzer geeft je informatie over welke dienstverlening je van De Hypotheker  

mag verwachten, hoe het toezicht is geregeld en waar je met jouw klachten naar toe kunt. 

Wie zijn wij 
Sinds 1985 hebben ruim één miljoen mensen ons  

het vertrouwen gegeven hen te helpen met een van 

de meest belangrijke zaken in hun leven: hun (t)huis. 

We zijn Nederlands grootste onafhankelijke interme-

diair in het adviseren, selecteren en bemiddelen van 

hypotheken. Ook kun je bij ons terecht voor andere 

financiële woonzaken zoals verzekeringen. Ons doel? 

Dat onze klanten onbezorgd in hun eigen woning 

kunnen leven. Nu én in de toekomst. Jazeker. 

De Hypothekers Associatie B.V. (hierna: DHA) is de 

overkoepelende organisatie waarbij alle franchise- 

nemers van De Hypotheker zijn aangesloten. DHA is 

onderdeel van de Blauwtrust Groep. Tot deze groep 

behoren ook Quion, Conneqt en Dutch Mortgage 

Portfolio Management (DMPM). DHA is statutair  

gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het  

Handelsregister onder nummer 24187850. DHA is 

geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten 

(AFM) onder vergunningsnummer 12010105. 
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Transparant en onafhankelijk  
adviesproces
Ons hypotheekadvies is volledig onafhankelijk. 

We dienen uitsluitend het belang van onze 

klanten en zijn niet afhankelijk van geldver-

strekkers. Zo heb je bij ons een brede keuze. 

Onze ervaren en gecertificeerde hypotheek- 

adviseurs zorgen voor een advies dat bij jou 

past. We vergelijken meer dan 40 geldverstrek- 

kers, ook jouw eigen bank. Na het vergelijken 

van relevante hypotheken en geldverstrekkers, 

selecteren onze hypotheekadviseurs samen 

met jou de hypotheek met de meest passende 

voorwaarden en maandlasten. We zorgen  

voor de complete afwikkeling, van een rente-

aanbod tot het afsluiten van de hypotheek en 

aanverwante producten. 

Aard van dienstverlening 
Wij houden ons bezig met het begeleiden van 

onze klanten bij het proces van het kopen van 

een woning, het adviseren over (hypothecair) 

krediet en verzekeringen en het bemiddelen 

bij de totstandkoming hiervan. Op grond van 

onze AFM-vergunning mogen wij de volgende 

activiteiten voor jou uitvoeren: 

• Adviseren en bemiddelen in consumptief 

krediet 

• Adviseren en bemiddelen in hypothecair 

krediet 

• Adviseren en bemiddelen in  

inkomensverzekeringen 

• Adviseren en bemiddelen in particuliere  

schadeverzekeringen 

• Adviseren en bemiddelen in  

vermogensopbouwende producten 

• Adviseren in deelnemingsrechten in  

beleggingsinstellingen 
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Ons adviestraject bestaat uit  
6 stappen

Stap 1: Oriëntatie
Gezamenlijk plannen we een oriëntatiegesprek  

in. Hierin maken we kennis met elkaar en  

leggen wij uit wat we vanuit De Hypotheker 

voor je kunnen betekenen en welke kosten  

we hiervoor in rekening brengen. Als je ervoor 

kiest om onze dienstverlening af te nemen  

(zie ook kopje vergoeding) gaan we voor je  

aan de slag. 

 

Stap 2: Inventariseren
Tijdens deze stap brengen we je persoonlijke 

financiële situatie in kaart. Als onderdeel  

hiervan bespreken we onder meer je wensen 

en doelstellingen. Daarnaast onderzoeken we 

waar jouw prioriteiten liggen als er bepaalde 

keuzes rondom de hypothecaire geldlening en 

de bijbehorende maandlasten moeten worden 

gemaakt. Ook brengen we in kaart wat je  

huidige woonlasten zijn, wat je nu geregeld 

hebt en bekijken we de mogelijkheden om je 

wensen te realiseren. Zo krijg je inzicht in je 

huidige financiële situatie, de haalbaarheid 

van je wensen en de verschillende mogelijk-

heden.
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Om je tijdens je inventarisatie gesprek deze  

inzichten te kunnen geven heeft onze adviseur 

gegevens van jou nodig. Deze kun je aanleveren  

via onze online omgeving ‘Mijn Hypotheker’. 

De Hypotheker werkt met brondata die je als 

klant gemakkelijk kan aanleveren via de Ockto 

app. Deze app navigeert je door verschillende 

overheidsbronnen via DigiD en haalt de  

informatie op die jouw adviseur nodig heeft 

voor jouw hypotheekaanvraag. Deze werkwijze  

zorgt ervoor dat je altijd de juiste gegevens 

aanlevert bij je adviseur. Als er gegevens  

nodig zijn die niet uit de bronnen op te halen 

zijn, zoals een salarisstrook of echtscheidings- 

convenant, kun je gebruik maken van onze 

upload mogelijkheid in dezelfde online  

omgeving. 

 

Stap 3: Analyseren 
Nadat wij een goed beeld hebben gevormd 

van jouw wensen en situatie, nu en in de  

toekomst, gaan wij deze gegevens analyseren. 

Aan de hand van deze gegevens maken wij 

een eerste selectie van mogelijke vormen van 

hypothecaire geldleningen en aanverwante 

producten die passen bij jouw situatie. In  

deze fase licht de adviseur de verschillende 

mogelijkheden toe en geven aan wat naar  

ons oordeel passende opties voor je zijn. 

 

Stap 4: Adviseren
Op basis van de in de vorige stappen verzamelde  

gegevens geeft de adviseur je een concreet 

advies over wat er nodig is om je plannen te 

realiseren. Dit advies legt de adviseur vast in 

een adviesrapport zodat je het rustig na kunt 

lezen. Het adviesrapport geeft inzicht in de  

betaalbaarheid van de maandlasten nu en  

in de toekomst, de financiële risico’s die je 

loopt en niet zelf op kunt vangen en de  

oplossingen die we hiervoor adviseren. 

 

Stap 5: Bemiddelen 
We bouwen samen je hypotheekdossier op.  

De gegevens die je via Mijn Hypotheker en de 

Ockto app hebt aangeleverd, worden via een 

beveiligd netwerk gedeeld met de geldver-

strekker. Je adviseur bewaakt de voortgang 

en ontzorgt je bij alle stappen zoals contact 

met de notaris, makelaar, geldverstrekker en/

of verzekeringsmaatschappij, maar ook bij het 

verzamelen en beoordelen van nodige  

documenten, bewaken van deadlines en  

het aanvragen van bouwkundige keuringen, 

overbruggingskredieten, bankgaranties,  

taxaties en schadeverzekeringen. 

 

Stap 6: Nazorg 
Als je eenmaal in je nieuwe huis woont,  

blijven wij betrokken bij je wooncarrière. Zo 

informeren we je over belangrijke relevante 

wijzigingen. Je ontvangt jaarlijks een  

‘Hypotheker Zeker Check’ en we informeren  

je als het einde van je rentevaste periode in 

zicht is. Bij vragen over je lopende hypotheek 

of aanverwante producten, kun je altijd bij  

ons terecht.
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van je paspoort of ID-kaart in combinatie met 

andere documenten. Op deze wijze stellen we 

je identiteit vast. Soms kan het gebeuren dat 

we extra informatie nodig hebben waarvoor 

wij contact met je opnemen.

 

Privacy 
Om je van dienst te kunnen zijn, hebben we 

jouw persoonsgegevens nodig. Uiteraard gaan 

wij hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee om. 

Meer informatie over hoe wij omgaan met 

jouw persoonsgegevens kun je vinden in  

onze privacyverklaring. 

 

Je ontvangt van ons informatie per post of  

via e-mail. Wil je deze informatie niet meer 

ontvangen? Laat ons dat weten. Afmelden  

kan per post door een brief te sturen naar:

De Hypothekers Associatie B.V. 

Antwoordnummer 5335

3000 VB Rotterdam 

Een postzegel is niet nodig.

Ook kun je je afmelden door een mail te  

sturen naar privacy@hypotheker.nl met  

een omschrijving voor welke correspondentie 

je wilt uitschrijven.

 

Financiële vergoeding 
Je ontvangt van ons een opdracht tot dienst-

verlening waarin we met jou afspreken welke 

werkzaamheden wij verrichten en welke  

vergoeding hierbij hoort. De vergoeding van 

advies- en bemiddeling voor complexe  

financiële producten, zoals hypotheken,  

overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheids- 

verzekeringen wordt direct in rekening  

gebracht bij jou als klant. Anderzijds kan  

de adviseur voor eenvoudige financiële  

producten, zoals schadeverzekeringen,  

beloond worden via provisies die verwerkt 

worden in de premie. Je kunt altijd aan jouw 

adviseur vragen wat voor jou van toepassing is. 

 

Ons klantonderzoek 
Als hypotheekadviseur is het belangrijk dat wij 

onze klanten goed kennen, maar ook vanuit de 

wet is dit een belangrijk onderdeel van onze 

dienstverlening. Vanuit de Wet ter voorkoming 

van witwassen en de financiering van terro-

risme (Wwft) kunnen wij onze dienstverlening 

pas aanbieden nadat wij een klantonderzoek 

hebben uitgevoerd. Met zo’n onderzoek houden  

we de financiële markt veilig en beschermen 

we de reputatie van De Hypotheker. Dit klant- 

onderzoek houdt onder andere in dat we je 

identiteitsgegevens controleren aan de hand 
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binnen welke termijn de klacht zal worden  

afgehandeld. 

 

Lukt het de afdeling Consumentengeschillen 

niet om jouw ontevredenheid weg te nemen? 

Je hebt dan de mogelijkheid om binnen drie 

maanden na ontvangst van onze eindreactie  

je ontevredenheid kenbaar te maken bij het 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 

(KiFiD).

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 

Postbus 93257 - 2509 AG Den Haag 

T 0900 355 22 48 | info@kifid.nl | www.kifid.nl 

(KiFiD aansluitnummer: 300.006571)

 

Als je geen gebruik wilt maken van deze  

mogelijkheid, kun je ook direct naar de  

burgerrechter. 

Algemene voorwaarden 
We hebben een aantal afspraken over onze 

dienstverlening die voor iedereen van toepas-

sing is. Je kan daarbij denken aan de afspraken  

over de betaling van onze diensten of hoe  

wij met je communiceren/ je informeren.  

Hierover kan je meer lezen in onze algemene 

voorwaarden. 

 

Adresgegevens centrale organisatie 
De Hypothekers Associatie B.V. 

Fascinatio Boulevard 1302 

2909 VA Capelle aan den IJssel 

T 0800-1480

info@hypotheker.nl 

Jouw klantgegevens
Ockto maakt het aanleveren van de benodigde 

gegevens voor jouw hypotheekaanvraag  

makkelijker. Gegevens die via Ockto brondata 

zijn verstrekt worden maximaal 90 dagen  

bewaard in een digitale Ockto kluis zodat wij 

voor jou kunnen bemiddelen. Je kunt altijd  

een verzoek plaatsen om je gegevens eerder 

te verwijderen uit deze kluis. Jouw informatie 

is dan enkel nog opgeslagen bij De Hypotheker  

en kan niet meer gebruikt worden voor  

bemiddeling bij een geldverstrekker.

Niet tevreden over onze dienst- 
verlening? 
De Hypotheker streeft naar een excellente 

dienstverlening. Daarbij is jouw mening erg 

belangrijk. Heb je een klacht? Laat het ons 

weten, dan zoeken we samen naar een  

mogelijke oplossing. Je hebt de mogelijkheid 

je klacht kenbaar te maken door telefonisch  

of schriftelijk contact op te nemen met je  

hypotheekadviseur of door ons online  

formulier in te vullen en te versturen.

 

Niet tevreden over de klacht- 
behandeling van je adviseur? 
Het kan zijn dat je niet samen met je adviseur 

tot een oplossing komt. Stuur in dat geval een 

e-mail naar de afdeling Consumentengeschillen.  

Benoem in deze mail:

• Bij welk kantoor van De Hypotheker  

je bent geweest;

• Wie je adviseur is;

• Waarom je ontevreden bent over  

de afwikkeling van jouw klacht.

Voor een goede beoordeling van je klacht  

vragen we je ook relevante correspondentie 

toe te voegen. Na ontvangst van je mail  

word je binnen twee weken geïnformeerd  
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