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‘We verrassen de klant 
graag in euro’s’

Edwin Fey (55), samenwonend, vader van twee zoons en financieel 
adviseur bij Dé Verzekeringswinkel, is specialist op het gebied van 
hypotheken en financiële planning. Hij helpt klanten hun maand-
lasten structureel te verlagen en/of hun hypotheek beter af te 
stemmen op de pensioensituatie.

Waarom gebeurt dit nog  
niet op grote schaal?
‘Financiële zaken zijn eigenlijk nooit een 
populair onderwerp geweest. Mensen 
schuiven dit soort zaken om uiteen-
lopende redenen voor zich uit tot en met 
de rentevast-periode. Geldverstrekkers 
hebben vaak een tegengesteld belang 
en nemen weinig initiatief de consument 
hiervoor te interesseren.’

Wat is de grootste eyeopener?
‘De boete wordt door velen ten onrechte 
gezien als hét obstakel voor positieve 
aanpassingen van de hypotheek. Niet 
iedereen weet dat de boete volledig 
fiscaal aftrekbaar is op het IB-inkomen 
en dat deze in veel gevallen ook gun-
stig meegefinancierd kan worden. Het 
is zonde de boete bij voorbaat interes-
sante mogelijkheden in de weg te laten 
staan.’ 

Welk advies zou je  
willen meegeven?
‘Neem contact met ons op en maak ge-
bruik van ons aanbod om een kosteloos 
intakegesprek te voeren. In maximaal een 
uur kunnen we een gericht beeld geven 
van de mogelijkheden. Wij verrassen de 
klant vervolgens graag in euro’s.’  

Kun je iets vertellen  
over je werkwijze?
‘Ik maak een afspraak met de klant, 
waarna we samen de huidige situatie 
in kaart brengen. De hoofdvraag is: hoe 
kun je de historisch lage rente van nu 
benutten om tot een zo laag mogelijke 
maandlast te komen. Afhankelijk van 
de leeftijd van de klant zal de hypo-
theek beter worden afgestemd op het 
toekomstige pensioen. We bekijken ook 
de risico’s van overlijden, arbeidson-
geschiktheid en werkloosheid, waardoor 
een bewustere financiële planning kan 
worden gemaakt. Dat doe ik in begrijpe-
lijke taal, zonder moeilijk vakjargon.’

Kan iedereen profiteren  
van die historisch lage  
hypotheekrente?
‘Ja, alle huizenbezitters die momenteel 
een hypotheek hebben met een rente-
percentage van meer dan drie procent, 
kunnen hun maandlasten structureel 
verlagen, voor een periode van één tot 
dertig jaar.’
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