
Jouw dichtstbijzijnde 
adviseur binnen 
handbereik

Wij zijn jouw helpende hand en adviseur. Dichtbij en 
bereikbaar. Wanneer kun je? Maak eenvoudig een 
afspraak. Hoe groot of klein je droomhuis ook is: 
kom langs voor een kopje koffi e om jouw fi nanciële 
situatie te bespreken! 

Van Bruggen Adviesgroep Oud-Beijerland
Boonsweg 49, 3274 LH Heinenoord

Kopje koffi e is vrijblijvend!  
Afspraak? Bel 06 40 77 08 94 of
bezoek vanbruggen.nl/oud-beijerland

helpt!

Pim Poldervaart

Jouw erkend 
financi� l adviseur

KOM VRIJBLIJVEND 

LANGS VOOR EEN 

EERSTE GESPREK!



Wij willen verhuizen 
naar de Pesanthof. 
Wat zijn onze 
financiële 
mogelijkheden?

VERTEL 
 ME …

helpt!

WIJ HELPEN GRAAG.

MAAK EEN AFSPRAAK!



Meer weten?
Maak een afspraak en kom 
langs! Bel 06 40 77 08 94 of via 
vanbruggen.nl/oud-beijerland

Is het fi nanciële plaatje 
net zo mooi als de 
bouwtekening?

VERTEL 
 ME …

HUIS KOPEN?

3 GRATIS KENNIS-

MAKINGSGESPREK

3 € 500,- KORTING

3 LAGE RENTE



Nieuwbouw of
bestaande bouw?
Je overweegt een nieuwe woning aan te kopen. 
Natuurlijk wil je weten hoe jouw toekomstige situatie 
er dan uitziet en wat je het beste met de overwaarde 
uit de verkoop van jouw huidige woning kunt doen. 
Wij denken graag met je mee zodat je ook in een 
volgend huis lekker kunt wonen én leven. 

Maak nu een vrijblijvende afspraak voor een 
onafhankelijk hypotheekadvies. Financieel 
adviseur Pim Poldervaart brengt jouw wensen en 
dromen in kaart en vergelijkt vervolgens vrijwel alle 
geldverstrekkers op rentes en voorwaarden. Op 
die manier heb je de zekerheid van een hypotheek 
die bij jou past. Of dit nu gaat om nieuwbouw of 
bestaande bouw.  

Wil je weten of je wellicht kunt besparen op jouw 
financiële lasten? Vraag het gratis 'Zit ik nog 
goed'-gesprek aan. Na het 'Zit ik nog goed'-
gesprek:

3 Heb je nóg meer inzicht in jouw
 fi nanciële situatie voor nu en later;

3 Weet je of jouw fi nanciële lasten omlaag kunnen.

Benieuwd of je nog goed zit? 

VERTEL 
 ME …


