
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

DDiieennsstteennWWiijjzzeerr 
Deze DienstenWijzer (DW) geeft een beschrijving van de diensten die wij voor jou als consument 

kunnen verrichten. Dit document is bedoeld om je in een zo vroeg mogelijk stadium in staat te stellen 
een bewuste keuze te laten maken uit de door ons aangeboden diensten. 
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Wie zijn wij? 
Met ruim 25 jaar ervaring op het gebied van 
hypotheken en verzekeringen, heb ik als 
allround erkend financieel adviseur mij door de 
jaren heen ontwikkeld tot een specialist voor 
Starters op de woningmarkt in de regio 
Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Ik 
breng erkende specialisten voor je samen en 
help je zo gewenst verder gedurende jouw 
gehele levensfase van A tot Z. Ik ga door tot het 
doel is bereikt en jouw wens een feit is! 
 
In 1997 ben ik, John van Baardewijk, in 
loondienst bij een dochteronderneming van 
AEGON begonnen in de financiële 
dienstverlening. Gedurende 7 jaar heb ik daar 
veel ervaring opgedaan in verzekeren, 
pensioenen en hypotheken. 

 In 2004 heb ik de overstap gemaakt naar 
HypotheekMaker. In 2005 ben ik mede-eigenaar 
geworden, sinds 1 januari 2010 ben ik volledig 
eigenaar van HypotheekMaker. 
 
Wij adviseren en bemiddelen in hypotheken, 
kredieten, verzekeringen, sparen en beleggen. 
Wij leveren een totaalpakket van financiële 
diensten en geven jou deskundig en onafhankelijk 
advies op maat. Dat kan persoonlijk bij je thuis of 
thuis online vanachter jouw computer. 
 
Een eerste oriëntatiegesprek is vrijblijvend en 
altijd kosteloos. Wij staan voor een professionele 
samenwerking en betrouwbaarheid. 

 
 

Maak kennis en ervaar onze passie en toewijding 
"Om vast te kunnen stellen wat de consequenties van jouw keuzes zijn, is inzicht een 

vereiste. Met inzicht in jouw huidige financiële situatie, creëer je overzicht. Door 
overzicht en inzicht krijg je zekerheid en financiële rust. Wat het nemen van juiste 

keuzes vooraf mogelijk maakt en achteraf vervelende verassingen voorkomt." 
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Onze dienstverlening 
Klanttevredenheid en een duurzame relatie 
staan voor ons voorop. We dienen enkel het 
belang van onze relaties. Samen gaan we op 
zoek naar de voor jou best passende 
hypotheek, nú en in de toekomst. 
 

Onafhankelijke dienstverlening 
We vergelijken ruim 40 geldverstrekkers, 
waaronder je eigen huisbank voor je. We 
verzorgen de complete afwikkeling van het 
afsluiten van de hypotheek en aanverwante 
financiële producten. 
 
Ervaar onze betrokkenheid, unieke 
dienstverlening en ontvang een hoogwaardig, 
onderscheidend en 100% onafhankelijk advies. 
 

Aard van onze dienstverlening 
Advies en bemiddeling in: 
• Hypotheken 
• Consumptief krediet 
• Levens- en inkomensverzekeringen 
• Particuliere schadeverzekeringen 
• Vermogensopbouw 
• Vastgoedbemiddeling 

 Transparant over kosten 
Onze DienstVerleningsDocumenten (DVD) geven 
je een beschrijving van de diensten die wij voor 
jou als consument kunnen en mogen verrichten. 
Het geeft bovendien informatie over de wijze 
waarop wij worden beloond en ook over de 
hoogte van onze beloning. 
 

Onze toegevoegde waarde 
Wij nemen graag de huisartspositie voor jouw 
financiële zaken in. Alles staat hierbij in het teken 
van persoonlijke aandacht. 
 
• Wij nemen voor onze adviezen alle tijd. 
• Administratie en zorg nemen we je uit handen. 
• Persoonlijke aandacht, nu en in de toekomst. 
• Wij bieden je periodiek onderhoud met als doel 
het actueel houden van jouw financiële zaken. 
 
Aldus: 
Blijvende aandacht voor méér voor minder! 
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Ons adviestraject 
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1. Kennismaken 

 

 
 
 

2. Inventariseren - Analyseren - Adviseren 
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3. Bemiddelen & Periodiek Financieel Onderhoud (PFO) 
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• Jouw persoonlijke wensen staan centraal • Aandacht voor ontvangen informatie 
• Betrouwbaar en 100% onafhankelijk advies • Juiste en volledige informatieverstrekking 
• Persoonlijke aandacht en begeleiding • Tijdig aanleveren van relevante documenten 
• Deskundig en passend advies • Commitment om samen aan de slag te gaan 

 

Privacy 
Om je van dienst te kunnen zijn hebben we jouw persoonsgegevens nodig. Hier gaan wij zorgvuldig en 
vertrouwelijk mee om. Wij gebruiken alleen gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. 
Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of andere verplichtingen worden zonder je toestemming 
gegevens niet aan derden verstrekt. Meer info, lees onze privacyverklaring. 

 

Klachtenprocedure - Niet tevreden over onze dienstverlening? 
Ben je niet tevreden of heb je een klacht over de afhandeling van je dossier, over onze werkwijze in 
het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij je 
ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van jouw klacht nemen wij binnen 2 
werkdagen contact met je op. Alle klachten worden door de directie behandeld. 

Komen we samen niet tot een bevredigende oplossing, dan kun je met jouw klacht terecht bij het 
onafhankelijke Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een door het ministerie 
van Financiën erkende geschilleninstantie. Wij zijn wettelijk verplicht ons bij deze instantie aan te 
melden en conformeren ons aan de werkwijze en het bindende advies. Voor meer informatie surf naar 
de website van KiFiD. Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 17:00 op (070) 333 8999. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hypotheekmaker.nl/home/privacy-statement/
https://www.kifid.nl/


©2023 HypotheekMaker | DienstenWijzer (DW) 8 

 

Algemene voorwaarden 
Verdere afspraken over onze dienstverlening die voor iedereen van toepassing zijn hebben we 
vastgelegd in onze algemene voorwaarden. 
 

Meer informatie 
Voor meer informatie verwijzen we je naar onze website www.hypotheekmaker.nl. 
 

Contactgegevens 
 

Kantoorgegevens 
Hazelaarstraat 19 
6562 GH  Groesbeek 
Tel: (0413) 25 61 37 
Mail: info@hypotheekmaker.nl 
 
AFM nummer 12017320 
KvK nummer 17180662 
KiFiD nummer 300.12842 
SEH nummer 17348 
 
IBAN NL24ABNA0447602748 
BTW nummer NL8148.07.823.B01 
 

Openingstijden 
Maandag 09:00 - 17:30 
Dinsdag 09:00 - 17:30 
Woensdag 09:00 - 17:30 
Donderdag 09:00 - 17:30 
Vrijdag 09:00 - 17:30 
Zaterdag Gesloten 
Zondag Gesloten 
  

Maandag, dinsdag, donderdag 
op afspraak tussen 18:30 - 21:00 
 

Voor dringende zaken of bij 
afwezigheid, bel: (06) 5069 0541 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 

      
 

https://www.hypotheekmaker.nl/home/algemene-voorwaarden-hypotheekmaker/
www.hypotheekmaker.nl
https://www.google.com/maps/place/HypotheekMaker/@51.7553248,5.9375886,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x59acf972895e57fe?sa=X&amp;ved=2ahUKEwik69qYle71AhWG2qQKHXjNDZkQ_BJ6BAgSEAU
https://www.google.com/maps/place/HypotheekMaker/@51.7553248,5.9375886,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x59acf972895e57fe?sa=X&amp;ved=2ahUKEwik69qYle71AhWG2qQKHXjNDZkQ_BJ6BAgSEAU
mailto:info@hypotheekmaker.nl
https://www.facebook.com/hypotheekmaker/
https://twitter.com/HypotheekMaker
https://www.linkedin.com/in/john-van-baardewijk-5ab58930/?locale=nl_NL
https://www.erkendstarterscoach.nl/afspraak.html
https://www.erkendstarterscoach.nl/contact.html

