
Ideaal ter kennismaking Aanbevolen Van A tot Z ontzorgd

ONTDEK HOS
DE HYPOTHEEK OVERSLUI T  SERVI CE

Voor klanten valt er vaak een enorm voordeel te behalen door de hypotheek over
te sluiten. Hier ligt ook voor u als intermediair een unieke kans.

Klanten met een hypotheek zijn momenteel
zeer geïnteresseerd in het grote financiële
voordeel die de lage rente biedt. Hierdoor kent
de oversluitmarkt anno 2021 een zeer hoge
conversieratio. Een win-win situatie dus, voor
zowel u als de klant. Toch benutten veel
intermediairs deze mogelijkheid niet optimaal,
bijvoorbeeld omdat er te weinig capacititeit is
en dat is zonde!

WeAdvize biedt uitkomst met een bewezen
effectieve campagne waarbij het maximale uit
uw klantenbestand wordt gehaald. Het
resultaat: tevreden klanten die er dankzij u
financieel op vooruit gaan én een verrijkt
bestand. U kunt uiteraard zelf de hoogte van
de nota bepalen (een gebruikelijke prijs voor
een oversluiting is tussen de 2500 en 3000
euro). 

Wij verzorgen een uitgebreide en bewezen effectieve mailingcampagne gericht op
hypotheekoversluitingen. Deze mailing wordt verstuurd uit naam van uw kantoor en in

uw huisstijl ,  uiteraard in goed overleg.

Wij benaderen de klanten die reageren en voeren een Rentecheck uit.
Dit is een oriënterend gesprek met de klant van ca. 30 minuten, waarbij
we bepalen waar de kansen liggen en wat er qua besparing mogelijk is
met de bestaande hypotheek. 

DE HYPOTHEEKRENTE IS HISTORISCH LAAG

De verrijkte, kansrijke leads sturen we terug naar uw kantoor. Hiervan ontvangt u een
gespreksverslag en een overzichtelijke factsheet met oversluitkansen. In gemiddeld 70% van

de gevallen kunnen deze leads direct worden omgezet in een hypotheekzaak. 

U levert telefoonnummers en mailadressen aan van uw klanten
(dit kunnen Leven-, Schade-, of oude Hypotheekklanten zijn). 

Bewezen effectiefHerkent u het?

weadvize.nl

HOS-Basis
Gratis bewezen effectieve
Emailcampagne

€ 150,- per verrijkte lead, incl.
Rentecheck, gespreksverslag
en factsheet met kansen 

€ 150,- succesfee per lead die
binnen 6 mnd. een zaak wordt

HOS-Extra HOS-Compleet
Alles wat HOS-Basis te
bieden heeft

€5,- per te benaderen klant
middels een telefonische
campagne die wordt
uitgevoerd door ons
ervaren Wft-callcenter

Wft Callcenter

complete afhandeling (!)
hypotheekzaken - vraag
naar de voorwaarden

De leadvergoeding komt te
vervallen
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