
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Lieve mensen, 

 

Iedereen is druk in de weer met de Corona perikelen. Prive en zakelijk dienen wij aanpassingen te 

doen om besmetting te voorkomen. DC Hypotheken houdt zich net zoals vele andere bedrijven ook 

aan de voorgeschreven adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. 

Maar in de huizenmarkt en hypotheekmarkt blijft er ook werk. De huizenmarkt  is krap waardoor er 

veel vraag is naar woningen en daardoor dus ook veel reacties op woningen die nieuw in de verkoop  

komen. Sinds de Corona-crisis is dat nog steeds zo, maar net iets minder druk. 

Veel bezichtigingen gaan door maar dan met gepaste afstand te bewaren en met maximaal 2 mensen 

die gaan bezichtigen. Het is goed om dan ook hygiënische hand gel of hygiënische doekjes mee te 

nemen. 

Daarnaast starten er nu en verderop dit jaar meerdere mooie nieuwbouwprojecten bij ons in de 

omgeving waar veel interesse in is. 

We hebben op dit moment ook nog steeds een historisch lage rente waardoor mensen graag willen 

oversluiten. Of de rente zo laag blijft is de vraag. De verwachting van een aantal financiële experts, is 

dat de rente wel (wat) gaat stijgen door de Corona-crisis. 

Doordat veel mensen thuis aan het werk zijn of helemaal niet kunnen werken hebben ze nu ook tijd 

voor een hypotheekgesprek en om de benodigde papieren op te zoeken. Voor mij als Erkend 

Hypotheek Adviseur is er dus nog volop werk.   

Ik kan veel van achter de laptop doen, er wordt meer gebeld en gemaild en indien wenselijk kan ik 

advies geven via Videobellen of Face-time. 

I.v.m. de start verkoop van een nieuwbouw project en  het verzoek van een aantal klanten tot 

persoonlijk contact, is dit mogelijk bij mij op kantoor ( die ik na elke afspraak ontsmet) of bij de 

makelaar als we beiden geen verschijnselen van griep hebben en afstand houden ( we kunnen aan het 

uiteinde van mijn spreektafel gaan zitten zodat er ca. 2 meter tussen ons zit). 

Hopende u hiermee wat duidelijkheid verschaft te hebben over de Corona-crisis in combinatie met de 

huizenmarkt en het hypotheekadvies. 

Heeft u vragen? Ik hoor ze graag! 

Tel 06-10221644 

Mail; consen@dchypotheken.nl 

 


