
Nieuwsbrief

Weer winnaar Hypotheek Award!
RegioBank heeft de Hypotheek Award
2015 voor ‘Beste Beheer’ gewonnen. In
2014 won RegioBank deze prijs ook al.
Net als vorig jaar vroeg onderzoeksbureau Gfk aan

consumenten met een hypotheek naar hun ervaring

met de hypotheekverstrekker. Hieruit blijkt dat

RegioBank het hoogst wordt gewaardeerd. Met

name op het gebied van betrouwbaarheid,

deskundigheid en klantvriendelijkheid scoort

RegioBank erg goed. Bij hypotheken is juist de

nazorg belangrijk. Ook als de hypotheek is

afgesloten, staan wij als uw Zelfstandig Adviseur

van RegioBank voor u klaar. En onze klanten

waarderen deze persoonlijke dienstverlening.

Bij RegioBank krijgt de klant nog echt persoonlijk

advies. Wij kennen de klant. En we nemen als dat

nodig is contact op om de afgesloten hypotheek

onder de loep te nemen. Bijvoorbeeld als we weten

dat er iets is veranderd in de persoonlijke situatie

van de klant. We merken dat klanten dat echt

waarderen.

Wit u meer weten over een hypotheek bij

RegioBank? Bel ons dan of loop gewoon bij ons

binnen. U bent van harte welkom.

Foppie van Terwisga / 't Hasker Assurantiekantoor
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T (0513) 67 74 00
E info@foppie.nl
I www.foppie.nl

Maandag 10.00 - 12.00
Dinsdag Op afspraak
Woensdag 10.00 - 12.00
Donderdag 19.00 - 20.00
Vrijdag 10.00 - 12.00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten  

Op bepaalde dagen (bijvoorbeeld feestdagen) kan
er sprake zijn van afwijkende openingstijden.



De Overstapservice van RegioBank:
bekijk de film op regiobank.nl/overstapservice.
Het overstappen naar een andere bank lijkt een grote stap. Met de Overstapservice is het

juist heel makkelijk om van bank te veranderen. U kunt de Overstapservice gebruiken als

u wilt overstappen naar een nieuwe betaalrekening bij RegioBank. De Overstapservice

regelt de belangrijkste zaken voor u, zodat uw betalingsverkeer gewoon doorloopt. Wij

nemen u allerlei regelwerk uit handen, u heeft er geen omkijken naar. Wilt u met eigen

ogen zien hoe makkelijk overstappen is? Ga dan naar regiobank.nl/overstapservice en

bekijk het filmpje over de Overstapservice. In dit filmpje ziet u hoe eenvoudig

overstappen kan zijn. Stap nu over naar RegioBank.

Met de app voor
Mobiel Bankieren
uw bank altijd in  
uw binnenzak. 

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Zonder poespas Altijd binnenlopenEen complete bankBij u in de buurt

Uw bankzaken
Bij RegioBank regelt u uw bankzaken
op uw manier.
Wilt u thuis bankieren? Of op uw

werk? Of in het buitenland? Bij

RegioBank bepaalt u het gewoon

zelf, het is immers uw geld. Via

Internet Bankieren, met gratis

overschrijvingsformulieren of de

Mobiel Bankieren app. In ons

complete betaalpakket Plus

Betalen zit alles wat u nodig heeft

om overal makkelijk uw

geldzaken te kunnen regelen.

Gewoon een handige

betaalrekening met een

Wereldpas en Internet Bankieren.

En nog meer extra’s. Zoals 25%

korting op iedere tweede en

volgende Wereldpas. En met de

gratis Mobiel Bankieren app heeft

u uw bank altijd in uw binnenzak.

U betaalt elke maand een vast

tarief voor het complete

betaalpakket. Bij RegioBank hoeft

u dus niet apart te betalen voor

allerlei losse onderdelen.

Wilt u ook een compleet en

voordelig betaalpakket van

RegioBank? Met de gratis

Overstapservice is het heel

gemakkelijk om van bank te

veranderen. Overstappen naar

RegioBank is zo gebeurd. Wij

helpen u de overstap snel te

regelen. Loop bij ons binnen en

wij vertellen u er alles over.


