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Voor mensen die binnen tien 
jaar hun AOW-gerechtige leeftijd 
bereiken was het vaak lastig om 
een nieuwe passende hypotheek te 
krijgen. “Banken keken naar hun 
pensioeninkomen. Dat inkomen is 

in de meeste gevallen veel lager dan 
het huidige inkomen”, legt Ron uit. 
Dat pensioeninkomen was echter 
wel leidend voor de hoogte van de 
nieuwe hypotheek. “Ik heb rare 
situaties meegemaakt hoor. Mensen 

die kleiner wilden gaan wonen 
bijvoorbeeld. Dan waren hun huidige 
maandlasten bijvoorbeeld hoger dan 
voor de nieuwe hypotheek maar 
werd er geen nieuwe hypotheek 
verstrekt!” 

Ruimere mogelijkheden
Gelukkig is dit probleem onderkend 
door de financiers. Voor de groep 
die dus over tien jaar met pensioen 
gaat en nog een nieuw huis wil 
kopen zijn er meer financiele 
mogelijkheden. “Bij de toetsing 
van het inkomen wordt gekeken 
naar de werkelijke maandelijkse 
lasten en niet meer alleen naar de 
zogenaamde ‘toetslast’. Die toetslast 
ligt namelijk vaak hoger.”
“Natuurlijk verschilt iedere 
siutatie en gelden er altijd weer 
uitzonderingen maar ook nieuwe 
mogelijkheden.” Daarom kan het 
geen kwaad eens bij Ron List langs 
te komen. “Al die mensen die nog 
dagdromen over hun toekomstige 
oude dag doen er verstandig 
aan hun mogelijkheden eens 
overzichtelijk op een rijtje te zetten.” 

Vrijblijvend advies
Nieuwsgierig geworden? Kom dan 
eens langs op ons kantoor aan de 
Schoolstraat 34 in Raalte. De deur 
staat altijd open en de koffie klaar. 

De medewerkers van Van Bladeren 
& List. Godfried Röben, Ron List, 
Lyanne List, Peter Vogel, Bernadette 
Damman en Inge van Bladeren.

Je oude dag in 
een nieuw huis

Meer mogelijkheden voor senioren

Mensen die al wat ouder zijn en richting hun pensioen lopen 
denken en dromen nog wel eens over hun toekomst. Is het niet een 
aantrekkelijk idee om nog eens te verhuizen? Nog één keertje een 
nieuwe start maken als afsluiting van je actieve loopbaan? 
Vanwege de aangescherpte hypotheekregels van de afgelopen jaren 
waren er voor die mensen maar weinig financiële mogelijkheden. 
Gelukkig gaat dat veranderen, aldus Ron List, financieel adviseur bij 
Van Bladeren & List.
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Rosalie Jansen: ‘Er hangt een goede sfeer hier!’

Nieuwe hypotheekadviseur 
bij Van Bladeren & List
De geboorte van zoontje Vinn betekende voor Rosalie Jansen een 
heel ander leven. Niet alleen het moederschap bracht verandering; 
binnenkort start Rosalie als hypotheekadviseur bij Van Bladeren & 
List. Later zal ze ook financieel advies gaan geven aan onze klanten.

Niet alleen een kindje, maar 
ook een nieuwe baan…
“Inderdaad! Eerder werkte ik als 
hypotheekadviseur op afstand bij 

ING in Bunnik. Maar dat heen en 
weer reizen vanuit Wijhe is niet te 
combineren met de kleine man. In 
mijn verlofperiode kwam de vacature 

bij Van Bladeren 
& List langs. Ik 
stuurde Ron een 
brief en na twee 
goede gesprekken 
konden we 
elkaar de hand 
schudden. Vinn 
was net 4 weken 
oud. Dat is snel 
gegaan dus! 
Raalte is lekker 
dichtbij, dat 
scheelt wekelijks 
aanzienlijk wat 
reistijd.”

Wat zijn je eerste indrukken 
van ons kantoor?
“Met Ron en Inge had ik meteen 
een gezellig gesprek. En op kantoor? 
Lieve mensen en geen ‘jasje dasje’-
cultuur. Gewoon lekker hard werken 
en je best doen. Verder hangt hier 
een goede sfeer. Eigenlijk heel 
huiselijk als je binnenkomt.”

Wat is je achtergrond?
“Na mijn studie Vastgoed & 
Makelaardij kwam de crisis… 
Daarna belandde ik via de SNS-bank 
én financieel detacheringbedrijf 
Talent&Pro in de wereld van 
hypotheken. In dezelfde tijd kochten 
mijn man en ik namelijk een huis. 
De adviseur gebruikte lastige taal. 
Ik dacht: super interessant, laat ik 
me daar eens meer in verdiepen! 
Ik wil zorgen dat de soms lastige 
stof van hypotheken voor ieder 
te begrijpen is. Mensen zo goed 
mogelijk adviseren, passend bij de 
wens van de klant. Wat men verder 
van mij kan verwachten? Ik ben goed 
bereikbaar, kom afspraken na. En, als 
iets onduidelijk is, kunnen klanten me 
altijd benaderen voor nadere uitleg.”

Karin de Graaff


