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De voordelige Duitse hypotheek
voor uw woning in Nederland!

Duitse hypotheek
Nederlandse voorwaarden

Nederlandse tussenpersoon
Nederlandse notaris



Met Sparkasse Westmünsterland als officiële partner brengt NYKKO de voordelige
Duitse hypotheek nu echt naar Nederland. Sparkasse Westmünsterland is de 
grootste �nanciële dienstverlener in de regio Westmünsterland. (het gebied langs
de grens met oost nederland)

Ze zijn nummer 1 in vastgoedmakelaardij en hypotheken. Daarnaast bieden 
zij alle diensten en producten die u van een goede bank mag verwachten.
De medewerkers zijn vriendelijk en deskundig. Nu we gestart zijn met ons
Nederlandse hypotheekproduct is deze dienstverlening ook beschikbaar
voor u als Nederlandse klant. Voor vragen verwijzen wij graag naar onze officiële
Nederlandse partner NYKKO te Enschede.

Daar kan men u verder helpen met speci�eke vragen over onze producten.
NYKKO, Verzekerd van heldere afspraken!
Onze productspecialisten staan voor u klaar:

    Maureen Muller
    T +31 (0)53 74 00 706
    E m.muller@s-punt.nl

    Peter Snijders
    T +31 (0)53 74 00 705
    E p.snijders@s-punt.nl
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Aanvullende informatie
Ons nieuwe hypotheekproduct is geschikt voor:
    aankoop van een woning
    nieuwbouw van een woning
    verbouwing van uw woning
    het oversluiten van een bestaande hypotheek
    de aankoop van een woning voor de verhuur

Wat zijn de voorwaarden:
    25% eigen middelen van de marktwaarde van het aan te kopen object
    een gevalideerd taxatierapport van het object

Met dit product kunt u uw woondromen realiseren of u nu een woning aankoopt, 
bouwt verbouwt of een bestaande hypotheek wilt oversluiten. 
Nog een keer zetten we de voordelen voor u op een rij:
    Een lage hypotheekrente
    variabel of tot 15 jaar rentevast
    deskundig en persoonlijk advies
    geen afsluitprovisie
    �exibele basisa�ossing
    boetevrij a�ossen bij verkoop
    van de woning
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