
  

"JOUW WENSEN STAAN VOOROP" 

 

Voordat je in gesprek gaat met Leendert of Rene kan je alvast eens 

nadenken over jouw antwoorden op onderstaande vragen. 

 

 
 

 Wat zijn jouw dromen voor de toekomst? 

 Als je alle vaste lasten hebt betaald, hoeveel wil je dan nog te besteden 

hebben? 

 Verwacht je dat je de komende jaren meer gaat verdienen of  

juist wat minder? 

 Welke vragen heb je voor ons als jouw financieel adviseur? 
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Goud en Groen in Harmelen 

Goud & Groen, de naam zegt het al. Wie de omgeving verkent waar het plan 

komt ervaart al snel waar de naam Goud & Groen vandaan komt,  namelijk de 

groene omgeving in een koninklijke buurt. Hier wordt het nieuwe wonen in 

Harmelen geïntroduceerd. Wat het nieuwe wonen inhoudt? We nemen je mee 

in het verhaal. 

De twaalf woningen en twaalf appartementen van Goud & Groen vormen met 

elkaar een hofje. Alle voordeuren, voortuinen, inclusief de groen omzoomde 

voortuinen liggen aan de buitenzijde van het hofje en grenzen aan de 

koninklijke straatnamen van de Claushof, Mauritshof of Wilhelminalaan. Aan 

de noordzijde grenzen diverse woningen aan een r iante waterpartij.  

Een woning en appartement voor de toekomst 

Het klimaat verandert en daar maken we met z’n allen deel vanuit. Hoe fi jn is 

het om alvast de oplossing in huis te hebben voor het probleem aardgas, 

namelijk de warmtepomp. Geen onzekerheden meer in de toekomst over 

welke kosten eventueel geïnvesteerd moeten worden om je woning gasloos 

te maken. 

 

Samen met jou nemen we je financiële situatie en 

toekomstplannen onder de loep. Want naast het kunnen 

betalen van de maandlasten is het ook belangrijk hoe jij de 

rest van je leven in wilt vullen. Op basis van jouw 

mogelijkheden en wensen voor de toekomst maken wij een 

financieel plan, waarin jouw belang voorop staat. Vervolgens 

kijken we samen welke bank of andere financiële 

geldverstrekker jouw hypotheek mag verstrekken.  

Jouw wensen staan voor ons centraal. Wensen voor nu en 

in de toekomst. Door ons te verdiepen in jouw situatie 

kunnen wij jou een advies geven dat volledig op jouw maat 

gesneden is. Dit maakt het kopen van een (nieuwbouw)huis 

betaalbaar, en een groot plezier!  

Je bent bij ons van harte welkom. 

Een vriendelijke groet, 

Leendert Boerefijn 

Rene Verlaan 

EEN HYPOTHEEK OPMAAT 

Je staat op het punt om een (eerste) woning te kopen. Een leuk, en ook wel spannend proces, dat begrijpen 

wij maar al te goed. Als je eenmaal verliefd bent geworden op die ene woning, wil je die niet zomaar laten 

gaan. En dan de volgende stap: een hypotheek vinden die ook op je lijf is geschreven, en dat is 

gemakkelijker dan je wellicht denkt. 

 
Wanneer je een huis gaat kopen moet je niet op zoek gaan naar een hypotheek, maar naar een adviseur 

die je helpt om jouw woning zo goed en voordelig mogelijk te financieren. Een raadgever die jouw 

persoonlijke situatie, wensen en toekomstplannen voorop stelt. Hiervoor ben je bij René en Leendert van 

Opmaat op het juiste adres. 

 

Leendert Boerefijn 

leendert@opmaatfinancieeladviseurs.nl 

Rene Verlaan 

rene@opmaatfinancieeladviseurs.nl 


