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hypotheek
met rust

Een

Wakker liggen van zijn huis wil niemand. Zelfs niet
als die er in de nieuwbouwfolder uiterst
verleidelijk uitziet. Volgens Tjebbo Postma uit
Leek is er geen beter slaapmiddel dan een goed
hypotheekadvies. Hij won er onlangs de
zogeheten Independer hypotheekprijs mee.
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O f je nu valt voor een oud huis met
gevoel of een nieuw huis van een
tekening: ze hebben één ding ge-
meen. Je hebt er geld voor nodig om

het te kopen. En omdat niet iederéén een zak
centen onder het bed heeft liggen, begint het
woonavontuur doorgaans met het zoeken van
een goed hypotkeekadvies.
Menigeen kent de verhalen over de adviseur

die potentiële kopers met een rekenknobbel als
een aardappel een ingewikkelde beleggingshy-
potheek aansmeert. Mensen die zich dik in de
schulden hebben gestoken en alles zijn kwijt
geraakt. Hypotheekadviseurs die goochelen met
cijfers en raadselachtig glimlachen naar hun
klanten, terwijl ze ondertussen de hoogste pro-
visies voor zichzelf regelen en het belang van die
klanten naar de tweede plaats schuiven.
Die cowboyverhalen kent Tjebbo Postma van

Hypotheek Service in Leek ook. Tjebbo is dan
wel hypotheekadviseur, maar geen cowboy. Dat
vindt hij zelf, maar blijkbaar ook zijn klanten.
Die hebben hem op de website Independer,
waarop je informatie over hypotheken kunt
inwinnen en van alles met elkaar kunt vergelij-
ken, goed gewaardeerd. Die waardering heeft
ertoe geleid dat zijn kantoor een prijs heeft ge-
wonnen: de zogeheten Hypotheekprijs Beste
kantoor 2013 in de regio Groningen. Hierbij is
gekeken naar de prijs-kwaliteitverhouding. Die

regio bestaat uit de provincie Groningen en de
Kop van Drenthe.
Dit jaar zijn er in ons land 25 regionale win-

naars, meldt de manager Joop Cohen van Inde-
pender. Zijn site wordt jaarlijks bekeken door
ongeveer 650.000 mensen die een hypotheek
zoeken. "De prijs is niet alleen gebaseerd op
subjectieve beoordelingen van klanten", zegt
Cohen. "Het is voor 75 procent gebaseerd op
objectieve metingen door de Autoriteit Finan-
ciële Markten. De overheid heeft richtlijnen
opgesteld waaraan een goed hypotheekgesprek
moet voldoen. Zo moeten zaken als pensioen,
overlijden en baanverlies aan de orde komen.
Dat wordt gecheckt."
Hoe wordt een Leekster kantoor Independent-

winnaar? In het kantoor aan de vaart zit de prijs-
winnaar achter een kop koffie bescheiden trots
te zijn. "Onze klanten hebben een waardering
op Independer gegeven. Om in aanmerking te
komen moet je minimaal acht klantreviews
hebben ontvangen. Wij zijn 244 keer door klan-
ten beoordeeld. Op een gegeven moment word
je dan gebeld. Na wat plussen en minnen komt
er dan uit dat je de hoogste beoordeling hebt
qua prijs-kwaliteitverhouding."
Dus een 10 met een griffel en een zoen van de

juffrouw? "Geen 10. Dat hoeft ook niet, want dat
betekent dat je misschien geen kritische klanten
hebt. Maar wel een 8,9 dankzij die 244 beoorde-
lingen."
Tien jaar geleden is Postma met het kantoor

begonnen. Tegenwoordig telt het bedrijf vier
medewerkers en werkt hij met tien andere ma-
kelaars samen. "Anno 2013 vervelen we ons niet.
Je merkt dat de markt toch weer wat aantrekt.
Er zijn veel starters op de woningmarkt geko-
men. Voor hen is het nu aantrekkelijk. De rente
is historisch laag en woningen zijn goedkoper
dan een aantal jaren geleden. Starters zijn niet
alleen jonge mensen; bij ons meldde zich laatst
een mevrouw van 76 jaar die voor het eerst een
gedeeltelijke hypotheek afsloot voor haar eerste
eigen huis."
Wat is tegenwoordig een goede hypotheek?

"Dat hangt er vanaf. Wij kijken naar het hele

Ook in de prijzen
De andere winnaars in het Noorden zijn:
Financieel Gezond uit Assen (Drenthe)
Koops Financiële diensten uit Bolsward (Friesland)

plaatje. Wat je wel ziet, is dat de ouderwetse
hypotheken die honderd procent aflossen, nu
weer worden afgesloten. Dat zijn dus de lineaire
hypotheek en de annuïteitenhypotheek. Nieuw
is de generatiehypotheek, waarbij de ouders
meetekenen voor een hypotheek voor hun kind.
Nadeel is dat ze tekenen voor de hele hypotheek:
bij een scheiding kun je meemaken dat uiteinde-
lijk de ex van hun zoon of dochter in het huis
blijft, dat onderpand is voor de hypotheek. Beter
kun je dan via de Familiebank geld lenen aan je
kinderen."
"Wij geven niet alleen informatie over de hy-

potheek zelf, maar kijken ook hoe mensen er
voor staan bij een scheiding, overlijden en pen-
sionering. En de prijs is duidelijk: 2250 euro voor
starters, 2500 euro voor doorstromers."
Heeft de prijswinnaar nog een goede tip voor

een mogelijke huizenkoper? De adviseur uit
Leek haalt een diep adem, en doet dan een wijze
uitspraak. "Welk huis je ook koopt en welke
hypotheek je ook neemt, de beste hypotheek die
je kunt nemen is een hypotheek met rust."

Meer informatie:
www.independer.nl
www.hypotheekservice.nl

Een

met rust

Je moet natuurlijk niet wakker liggen van je huis...


