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Welkom bij Rabobank voor het advies en beheer van jouw hypotheek! 

Je hebt besloten dat je niet langer gebruik wilt maken van de diensten van je tussenpersoon. Je schakelt liever 

direct met ons voor vragen of advies rondom je hypotheek. Dat kan. Als je dit formulier invult, worden we jouw 

contactpersoon en communiceren we voortaan rechtstreeks met jou. 

Huidige tussenpersoon
Naam tussenpersoon  

Adres tussenpersoon   

Financiële situatie
Een hypotheek is geen momentopname. Grote kans dat er tijdens de looptijd iets in je persoonlijke situatie en 

woonwensen is veranderd of in de toekomst gaat veranderen. Dan is het fijn als je hypotheek mee kan veranderen. 

We willen je natuurlijk zo goed mogelijk adviseren. Onderstaande vragen geven inzicht of er aanleiding is om samen 

je financiële situatie te bespreken.

1. Is je persoonlijke situatie of gezinssamenstelling veranderd sinds het afsluiten van je hypotheek?  

 Ja  /  Nee

2. Ben je recent minder gaan werken, heb je hier plannen voor of nadert je pensioendatum binnen 10 jaar?  

 Ja  /  Nee

3. Vind je het belangrijk dat je (of je nabestaande) na overlijden, bij arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid in de   

 woning kunt blijven wonen?  

 Ja  /  Nee

4. Verwacht je problemen met betalen van de (woon)lasten bij arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid of na overlijden  

 voor je nabestaande? 

 Ja  /  Nee  /  Ik weet het niet

5. Heb je plannen om binnen een termijn van 2 jaar te verhuizen, verbouwen of energiebesparende maatregelen te  

 treffen?  

 Ja  /  Nee

6. Heb je behoefte aan inzicht in de betaalbaarheid van je hypotheeklasten op termijn?  

 Ja  /  Nee
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Hoe nu verder?
Stuur dit formulier naar SCW.Intermediair@rabobank.com

Nadat de wijziging is verwerkt is je huidige tussenpersoon niet meer zichtbaar in je overzicht in Rabo Online 

Bankieren. 

Zijn één of meerdere vragen met  ‘ja’  of  ‘ik weet het niet’  beantwoord? Dan nemen wij binnen twee werkdagen 

contact met je op. We bespreken dan kort jouw financiële situatie. Mocht je hierna uitgebreider door willen praten, 

plannen we graag een vervolggesprek in. Heb je alle vragen met  ‘nee’  beantwoord? Dan gaan we ervan uit dat je 

jouw financiële situatie goed in beeld hebt en loopt je hypotheek bij ons ongewijzigd door.

Heb je vragen? 

Neem contact met ons op via telefoonnummer 088 722 6600. We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 21.00 

uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur.

Ondertekening
Voorletters en naam

Geboortedatum

Datum Plaats

Handtekening

Voorletters en naam

Geboortedatum

Datum Plaats

Handtekening
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