Actievoorwaarden Elan Plus Hypotheek Zomeractie
Wanneer u tussen 4 juni 2018 en 27 juli 2018 een aanvraag doet voor een nieuw af te sluiten Elan Plus Hypotheek van
Hypotrust én de hypotheek uiterlijk eind 2019 aan u wordt verstrekt, krijgt u de bluetooth speaker Creative Speaker MUVO
2C in de kleur paars cadeau, hierna genoemd Bluetooth Speaker













De actie geldt uitsluitend voor de Elan Plus Hypotheek van Hypotrust
De actie is geldig van 4 juni 2018 t/m 27 juli 2018
De actie geldt uitsluitend voor nieuwe aanvragen van de Elan Plus hypotheek van Hypotrust tijdens de actieperiode
Tweede hypotheken, verhogingen van bestaande leningen en mutaties op bestaande leningen zijn uitgesloten van
deze actie
De actie geldt uitsluitend voor nieuw te verstrekken Elan Plus hypotheken van Hypotrust die uiterlijk, door passering
bij de notaris, tot stand komen tussen 11 juni 2018 en 31 december 2018. Aanvragen die verlopen of worden
afgewezen door het niet voldoen aan de product- en of algemene voorwaarden zijn uitgesloten van deelname
De Elan Plus Hypotheek van Hypotrust is alleen af te sluiten via onafhankelijke adviseurs die zijn aangesloten bij
Hypotrust
Hypotrust biedt nieuwe klanten dit cadeau aan, het is niet haar intentie te sturen in de keuze voor een bepaalde
aanbieder
De onafhankelijke hypotheekadviseur bepaalt samen met de klant of de Elan Plus hypotheek van Hypotrust voor nu
en voor de lange termijn de beste keuze is voor diens specifieke situatie
De Bluetooth Speaker wordt binnen veertien dagen na passering van de hypotheek via de post naar u verzonden
Deze actie is uitsluitend geldig in Nederland en op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
Met klachten over de actie, kan contact opgenomen worden met Hypotrust via marketing@hypotrust.nl. De klacht
wordt dan zo snel mogelijk door de organisator behandeld. U ontvangt hiervan bericht per e-mail

Wat geeft de El an Pl us Hypotheek van Hypotrust cadeau?
Hypotrust geeft de Bluetooth Speaker Creative Speaker MUVO 2C in de kleur paars cadeau. De waarde die deze bluetooth
speaker vertegenwoordigt, is géén vergoeding of compensatie van de te betalen hypotheekrente en is géén vergoeding voor
de gemaakte afsluitkosten voor de hypotheek zoals bijvoorbeeld: notariskosten, advieskosten, bemiddelingskosten of
taxatiekosten.
Aldus opgemaakt te Capelle a/d IJssel, 1 juni 2018

