
Hypotheek, aankoop van je huis en interieuradvies in één

Dat is nog eens een � jn initiatief. Vanaf nu hebben SNS Bank Dronten, Makelaardij 
Lugtenborg en Broekhuis Styling hun krachten gebundeld. Met de samenwerking 
willen de bedrijven klanten drie professionele en betrouwbare partners bieden bij 
het vinden, aankopen, de � nanciering en het inrichten van hun droomhuis.

De samenwerking is tot stand gekomen 
op initiatief van SNS Bank Dronten. Klaas 
Koopman, verkoopadviseur bij SNS Bank 
Dronten: ‘We willen klanten graag één 
loket bieden voor de realisatie van al hun 
woonwensen. Klanten die ons en onze 
partners inschakelen, kunnen gedurende 
het hele traject – van de aankoop van een 
huis tot de inrichting ervan – rekenen op 
professioneel en betrouwbaar advies.’

Makelaardij Lugtenborg: 
professioneel en betrokken 
Inge Wouda-Lugtenborg is sinds 2004 
zelfstandig makelaar-taxateur en al jaren-
lang actief als aankoopmakelaar. Inge: 
‘Ik vind het leuk om op een persoonlijke 
manier met mijn klanten te werken. Ik 
ben dan ook intensief betrokken bij het 
hele proces van het kopen of taxeren van 
een woning. Het kopen van een huis is 

voor mensen een spannende gebeurte-
nis. Daar probeer ik mijn klanten zo goed 
mogelijk bij te helpen en te adviseren.’ 
Meer informatie over Inge is te vinden op 
www.makelaardijlugtenborg.nl.

Broekhuis Styling: 
interieuradvies in de breedste zin 
Ook bij Francisca Broekhuis staat profes-
sionaliteit en een persoonlijke benade-
ring al ruim 12 jaar centraal. Francisca: 
‘Wonen is heel persoonlijk. De beteke-
nis is voor iedereen anders, maar het 
resultaat hetzelfde: het huis moet het 
unieke stempel van de bewoners dragen.’ 
Of het nu gaat om een compleet inte-
rieuradvies of een deeladvies. Daar-
naast helpt Broekhuis Styling ook graag 
met interieur- en verkoopstyling. Wie 
meer wil weten over Francisca kijkt op 
www.broekhuisstyling.nl.

SNS Bank: groot aanbod 
hypotheekaanbieders 
SNS Bank wil klanten helpen met een 
goed en persoonlijk advies. Verkoopadvi-
seur Klaas Koopman: ‘Veel mensen willen 
eerst rondkijken en verschillende aanbie-
ders, hypotheekrentes en voorwaarden 
met elkaar vergelijken. Daarom hebben 
wij als enige bank in Nederland een groot 
aanbod van verschillende hypotheekaan-
bieders: de SNS Huisselectie. Klanten 

kunnen naast een SNS Hypotheek bij 
ons terecht voor hypotheken van maar 
liefst acht andere banken en verzekeraars. 
Toevallig hebben we de komende weken 
– tot en met 20 juni – trouwens een actie 
op onze eigen SNS Hypotheek. Klanten 
kunnen nu pro� teren van de extra lage 
rente op een SNS Hypotheek met Natio-
nale Hypotheek Garantie (NHG).’ Meer 
hierover is te vinden op www.snsbank.nl.

Interesse? 
Wie op zoek is naar een nieuwe woning en/
of hypotheekadvies kan contact opnemen 
met SNS Bank Dronten voor een gratis 
kennismakingsgesprek. Dit kan telefo-
nisch via 030 633 30 00 of door gewoon 
binnen te lopen in de SNS Winkel aan De 
Binnenloop 13 in Dronten. 

SNS Bank Dronten
De Binnenloop 13 
Dronten

T 030 – 633 30 00 
I www.snsbank.n/dronten

A D V E R T O R I A L

Vlnr: Klaas Koopman SNS , Franciska Broekhuis, Inge Wouda.
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