
Hypotheekrapport inregelen en tekstblokken maken met filtering. 

1. Dit is een standaard rapport, met de tekstblokken kan er een eigen gezicht aan worden 

gegeven. 

2. Het rapport voorziet alleen in tabellen en grafieken en motivatieblokken met filter geven de 

mogelijkheid tot extra uitleg en/of conclusies 

3. Er kan zowel met standaardteksten met filter worden gewerkt, met teksten die tijdens de 

wizard worden getypt of een combinatie daarvan. 

4. Logo wordt verwerkt op de eerste pagina 

5. Output alleen in PDF 

6. Kleuren zijn standaard en niet aanpasbaar 

7. Hoofdstukselectie dus alleen die pagina’s opnemen die voor het advies relevant zijn. 

 

Vraag middels het ticketsysteem dit rapport in te regelen. 

 

In manager kunnen standaard teksten ingeregeld worden en indien onderstaande codes worden 

gebruikt voor de naam dan worden deze alleen getoond op die betreffende plaats. 

Bijvoorbeeld: 

H04.11 rentevast 10 jaar 

H04.11 rentevast 20 jaar 

 



 

Deze worden dan alleen getoond in het blok wat iets zegt over de rentevastperiode. Het nummer 

achter H geeft het hoofdstuk aan, het nummer na de punt is opvolgend het blok wat u kunt vullen in 

de Wizard. 

Standaardteksten in de manager inregelen met filtercode: 

Code Tekstblok 

H01.01 Samenvatting advies 

H01.02 Nieuwe hypotheek 

H01.03 Diverse andere info 

H01.04 Aandachtspunten 

H02.01 Financieringsconstructie 

H02.02 Toelichting onder Financieringsconstructie 

H03.01 Maandlasten 

H03.02 Onder maandlasten tabel blok 1 

H03.03 Onder maandlasten tabel blok 2 

H04.01 Toelichting advies 

H04.02 Toelichting op leningdelen 

H04.03 Indien aflosvrij deel 

H04.04 Indien Annuiteit 

H04.05 Indien Lineair 

H04.06 Indien spaar/leven 

H04.07  Indien krediethypotheek 

H04.08 Indien starterslening 

H04.09 Overbrugging 

H04.10 Toelichting onroerend goed 

H04.11 Rente aftrek 

H04.12 Rente advies 

H04.13 Productvoorwaarden 

H04.TVT Terugverdientijd 

H05.01 Betaalbaarheid maandlasten 

H05.AO.01 Betaalbaarheid AO client boven grafiek 

H05.AO.02 Betaalbaarheid AO client onder grafiek 

H05.AOP.01 Betaalbaarheid AO partner boven grafiek 

H05.AOP.02 Betaalbaarheid AO partner onder grafiek 



H05.OVL.01 Betaalbaarheid overlijden client boven grafiek 

H05.OVL.02 Betaalbaarheid overlijden client onder grafiek 

H05.OVLP.01 Betaalbaarheid overlijden partner boven grafiek 

H05.OVLP.02 Betaalbaarheid overlijden partner onder grafiek 

H05.Pensioen.01 Betaalbaarheid pensioen boven grafiek 

H05.Pensioen.02 Betaalbaarheid pensioen onder grafiek 

H05.Rente.01 Betaalbaarheid bij rentestijging boven grafiek 

H05.Rente.02 Betaalbaarheid bij rentestijging onder grafiek 

H05.WW.01 Betaalbaarheid WW client boven grafiek 

H05.WW.02 Betaalbaarheid WW client onder grafiek 

H05.WWP.01 Betaalbaarheid WW partner boven grafiek 

H05.WWP.02 Betaalbaarheid WW partner onder grafiek 

H06.01 Ondertekenpagina 

H07.01 Uitgangspunten algemeen 

H07.02 Wensen en doelstellingen 

H07.03 Kennis en ervaring 

H07.04 Risicobereidheid 

H12.01 Betaalbaarheid 

 

De inventarisatie en de lijst met vragen voor het risicoprofiel staan in de bijlagen waardoor het 

rapport compact is.  

U heeft rechts de boom waardoor u direct naar de juiste pagina kunt zonder gebruik te hoeven 

maken van vorige/volgende. 

Hoofdstukselectie 

Vink uit welke pagina’s niet in het rapport hoeven worden opgenomen.  

Bijvoorbeeld: 

Geen Terugverdientijdpagina indien geen oversluiter 

Geen AO of WW indien het een pensionado betreft 

Geen OVL indien het een alleenstaande betreft 

 

 


