Execution only overeenkomst
U hebt de mogelijkheid om op basis van execution only uw hypotheek zelf te regelen. Deze manier is bedoeld voor
mensen die volledig op de hoogte zijn m.b.t. hypotheken en die besloten hebben welke hypotheekvorm,
rentevastperiode en geldverstrekker het beste bij hen past. U bent, nadat de keuze voor de hypotheek door uzelf
weloverwogen gemaakt is, zelf verantwoordelijk. Er is dan sprake van het zogenaamde execution only principe.
Voor mensen die er dus zeker van zijn dat zij zonder verdere tussenkomst van een hypotheekadviseur in staat zijn de
voor hen beste keuze te kunnen maken.
Indien u onderstaande vragen allemaal bevestigend c.q. met een (ja) kunt beantwoorden dan is het, via de weg
van execution only, afsluiten van uw hypotheek wellicht de juiste manier voor u.
Mocht dit niet het geval zijn, dan adviseren wij u uitdrukkelijk te kiezen voor een persoonlijk adviesgesprek met ons
of contact op te nemen met een hypotheekadviseur die u al eerder heeft geconsulteerd en u eerder heeft
geadviseerd conform de Wet Financieel toezicht (Wft) en u alsnog van het voor u meest passende en juiste Wft
advies kan voorzien en of gaat voorzien.
1. Ik ben volledig op de hoogte van de diverse hypotheekvormen, de mogelijkheden en de voorwaarden.
2. Ik ben volledig op de hoogte van de diverse mogelijkheden m.b.t. de aangeboden rentes.
3. Ik ben volledig op de hoogte van de fiscale wetgeving en regels die van toepassing zijn.
4. Ik ben volledig op de hoogte van de eventuele risico’s verbonden aan mijn hypotheek.
5. Ik ben er van overtuigd dat mijn hypotheeklast past binnen mijn budget en dat ik geen onverantwoord risico loop
als gevolg van de door mij gemaakte keuzes.
6. Ik heb alle gevraagde gegevens tijdig, correct en volledig verstrekt en ook naar waarheid opgegeven.
7. Ik heb niets verzwegen en of vergeten waardoor de execution only hypotheek niet kan worden afgesloten.
Acceptatie van een aanvraag vindt plaats bij de desbetreffende geldverstrekker. M ocht de door u gemaakte keuze
achteraf toch niet aan uw verwachtingen voldoen en/of u bent niet volledig en/of correct geweest met de aan te
leveren documenten, dan kunnen wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
Wij benadrukken uitdrukkelijk, dat wij in deze alleen de administratieve afhandeling verzorgen (= alleen
bemiddeling, geen advies) van de door u gemaakte keuze betreffende execution only hypotheek en u hierbij dus
niet hebben voorzien van advies (in welke vorm dan ook).
Met een PARAAF EN HANDTEKENING(EN) OP DEZE PAGINA verklaart u volledig op de hoogte te zijn betreffende de
door u zelf gemaakte keuze voor een execution only hypotheek.
U bent akkoord en begrijpt de inhoud van onderstaande documenten, zonder enig voorbehoud vooraf en/of
achteraf:
- het dienstverleningsdocument
- de algemene voorwaarden
- de execution only overeenkomst
Bovenstaande documenten/voorwaarden maken deel uit van deze overeenkomst als geheel en visa versa.
Deze overeenkomst(en) is (zijn) gelezen, begrepen en uitdrukkelijk aanvaard voor akkoord:
Naam cliënt(en)/opdrachtgever(s): ....................................................................................
Naam cliënt(en)/opdrachtgever(s): ....................................................................................
Datum: ...../...../..........
Plaats: ..........................................................
Handtekening(en): .............................................................

....................................................................

Intergroep Nederland BV Schijfstraat 26A, 5061 KB Oisterwijk T 013-5136052
F 013-5136053 I info@intergroep.com W www.intergroep.com
Paraaf:

Paraaf:

Execution only Hypotheekvoorwaarden
U geeft aan ons te kenen bij welke maatschappij en hoe uw hypotheek aangevraagd moet worden.

Geldverstrekker:
Hypotheeksom:
Leningdeel 1 €
Leningdeel 2 €
Leningdeel 3 €
Leningdeel 4 €
Leningdeel 5 €

Hypotheekvorm:
Hypotheekvorm:
Hypotheekvorm:
Hypotheekvorm:
Hypotheekvorm:

rentevastperiode
rentevastperiode
rentevastperiode
rentevastperiode
rentevastperiode

Overige voorwaarden of eisen:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Handtekening(en): .............................................................

....................................................................
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