Actievoorwaarden
Afsluitkosten hypotheek zonder advies
tijdelijk van € 650 naar € 475
VAN 1 JANUARI 2021 TOT EN MET 30 JUNI 2021

WAT HOUDT DE ACTIE IN?
Deze actie loopt van vrijdag 1 januari 2021 tot en met woensdag 30 juni 2021.
Sluit je tijdens deze actieperiode een SNS Hypotheek af zonder advies, dan betaal je € 475 voor het
afsluiten van je hypotheek in plaats van € 650. Je moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:
Via https://onlinehypotheek.snsbank.nl heb je tijdens de actieperiode de hypotheekofferte aangevraagd.
Uiterlijk 30 juni moeten we de offerte ondertekend terug hebben.
Je hebt de acceptatieprocedure van SNS goed doorlopen.
De producten waar de actie voor geldt, zijn een Annuïtaire hypotheek met looptijd 10 of 20 jaar zelf
afgesloten via het online kanaal zonder advies.
Stap je tussentijds over naar de adviseur, dan kom je niet in aanmerking voor de actie. Je betaalt dan
het adviestarief.
Je betaalt bij de notaris geen € 650 afsluitkosten, maar € 475. De korting wordt automatisch op de
factuur verrekend.
De afsluitkosten van je hypotheek zijn fiscaal aftrekbaar. Nu dus voor € 475 en niet € 650.
ALGEMEEN
Sluit je via https://onlinehypotheek.snsbank.nl een hypotheek bij SNS af, dan neem je automatisch
deel aan deze actie.
SNS is niet aansprakelijk voor netwerk- en/of computerstoringen. Ook niet voor storingen waardoor je
niet aan de actie kunt meedoen.
SNS kan deze actie wijzigen en tussentijds beëindigen zonder een reden te geven en zonder aankondiging
vooraf of uitleg achteraf.
Klachten over deze actie kun je indienen bij een SNS Winkel, SNS Klantenservice (030 - 633 30 00) of met
het klachtenformulier op snsbank.nl.
SNS behoudt zich het recht voor om deze actie (en de bijbehorend actievoorwaarden) zonder opgaaf van
reden en zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.
Aanbieder van deze actie is SNS, handelsnaam van de Volksbank N.V., statutair gevestigd te Utrecht aan
de Croeselaan 1 (KvK: 16062338).
JE PERSOONSGEGEVENS
Als je klant bij SNS wordt, vraagt SNS om je persoonsgegevens. Deze gegevens kan SNS gebruiken voor de
doelen zoals beschreven in ons privacy- en cookiereglement. Je kunt erop vertrouwen dat je persoonsgegevens
bij ons in goede handen zijn. We vinden het belangrijk dat het duidelijk is hoe we met je persoonsgegevens
omgaan. Hoe we hier precies mee omgaan lees je in ons Privacy- & Cookiereglement, deze kun je vinden op
onze website .

