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Algemeen
Bezoekadres

: Nieuwe Steen 5, 1625 HV Hoorn

Postadres

: Postbus 3098, 1620 GB Hoorn

Telefoon

: 088 - 766 38 70

E-mailadres

: info@huismerk.nl

Op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.30 uur

Desk relatiemanager
Tevreden adviseurs zijn onze graadmeter. Ook na de opstart hebben we regelmatig contact. We denken
met je mee om slim tijd te besparen en jouw kantoor futureproof te maken. En natuurlijk bieden we je de
beste service. Met als doel samen een succesvolle en langdurige relatie met je op te bouwen.
Telefoon 088 - 766 38 70 | E-mailadres relatiemanager@huismerk.nl

MO.servicing

Als het om een hypotheek gaat, is alleen het beste goed genoeg. Om je klant onafhankelijk te kunnen
adviseren, wil je de keuze hebben uit een groot aantal geldverstrekkers. Daarmee laat je zien dat je
volledig onafhankelijk adviseert en zit er voor elk type klant wel een geschikte hypotheek bij.
Ons zusterbedrijf MO.servicing verleent diensten voor en namens de bank. Voor vragen over je lopende
hypotheekdossiers (die niet met Dossier Support te maken hebben) kun je hier terecht.
Telefoon 088 - 766 38 50 | E-mailadres hypotheken@mo-servicing.nl

Vraagbaak
Logisch dat je even wilt kunnen sparren als je vastloopt in je dossier. Twee weten immers meer dan één.
Onze Vraagbaak bijt zich vast in jouw niet-alledaagse klantdossier en vergelijkt de voorwaarden van de
geldverstrekkers met wie wij samenwerken. We denken graag met je mee.
Telefoon 088 - 766 38 26 | E-mailadres vraagbaak@huismerk.nl

Serviceteam

Tijd is het nieuwe goud. Door de bemiddelingswerkzaamheden van jouw hypotheekdossiers uit handen te
geven, houd je tijd over. Tijd die je liever wilt besteden aan het adviseren van klanten. Door gebruik te
maken van Dossier Support kun jij doen waar jouw hart ligt. En bespaar je slim op kosten!
Voor de adviseur
: Telefoon 0
 88 - 766 38 88 | E-mailadres i kbenadviseur@huismerk.nl
Voor de consument : Telefoon 0
 88 - 766 38 66 | E-mailadres i kbenklant@huismerk.nl

Salessupport
Een goed begin is het halve werk. Daarom investeren we in een snelle opstart. We regelen en beheren
jouw aanstellingen, zodat jij je daar geen zorgen over hoeft te maken. Via onze online werkomgeving heb
je direct toegang tot al onze financiële producten en diensten. Zo kun je meteen aan de slag.
Telefoon 088 - 766 38 70 | E-mailadres salessupport@huismerk.nl

