
WIE KAATST ….

Onlangs viel de hypotheekkrant van R…bank Oss e.o. in de bus. Uiteraard lees ik berichten van 
branchegenoten met meer dan gemiddelde belangstelling. Op de eerste pagina is de toon al direct 
gezet: tot 4 x toe wordt gerept over de concurrenten. En die komen er niet best vanaf! Ze passen 
‘kunstgrepen toe’, hebben ‘verborgen gebreken in hun offertes’, er zitten ‘addertjes onder het gras’ en 
het is ‘flink oppassen geblazen met sommige aanbieders’. 
Natuurlijk moet u naar die brave adviseurs van de R…bank Oss e.o., want die gaan de concurrentie 
met al deze bozerikken graag aan. Bij voorkeur moet u een offerte van een andere bank meebrengen, 
zo vermelden zij. Dat is wel zo gemakkelijk voor de R… adviseur, want dat scheelt een hoop tijd. 
Uiteraard zullen zij concluderen dat de 2 hypotheeksoorten van hun bank, veel beter zijn dan alle 
honderden varianten die door andere (onafhankelijk) adviseurs worden aangeboden. 
Nu is een belangrijk deel van mijn adviesfunctie het beoordelen van voorwaarden van vele 
geldverstrekkers. En de voors en tegens krijgen mijn klanten echt wel te horen. Keuze volop dus. 
Samen met de klant vinden we die hypotheek, die qua rente EN voorwaarden het best in het plaatje 
past.
Terug naar de hypotheekkrant van de bank. Op pagina 3 valt de Voordeelhypotheek op. Het vergt 
enige vaardigheid om te begrijpen wat er staat. U krijgt een lage rente voor 5 jaar. Na die tijd krijgt u 
een nieuw aanbod, tegen de rente die dan geldt! Weg Voordeelhypotheek, weg lage rente! Hoezo 
geen kunstgrepen? Volgens mij wordt hier het volgende principe gehuldigd: ‘is de klant eenmaal 
binnen, dan is ‘ie nog niet weg’.
Als we toch bezig zijn. De bank waagt het ook nog om zichzelf ‘doorgaans bescheiden’ te noemen. Als 
ik door Oss e.o. rijd, kom ik wat kantoren tegen van deze bank, die allesbehalve het predikaat 
bescheiden mogen dragen.
Beste R…bank Oss e.o.: Je haalt jezelf niet omhoog door anderen omlaag te duwen. En wil je deze 
tactiek toch gebruiken, pas dan op dat je niet in je eigen kuil valt!
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