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Ønsker du at renovere og udskifte vinduer og døre, så du sparer på varmeregningen?
Overvejer du at investere i dit fremtidige hjem og opgradere din boligs udtryk?
Ønsker du at få mere ud af dit hjem med øget dagslys og livskvalitet til følge?
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Tid til at forbedre din bolig?
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Din VELFAC VinduesMester garanterer et godt resultat. VinduesMester har gjort det nemt og
bekvemt for dig – du tilbydes en total løsning med de rette vinduer, professionel montering og
nu også finansiering. Du behøver ikke engang at gå i banken!

En attraktiv finansiering af dit vindueskøb kan være med til at få dine drømme i hus.
Her kan du se låneeksempler på finansiering af vindueskøb:
Lånetype

Rentefrit lån
Låneeksempel 50.000 kr.

Super lav rente lån
Låneeksempel 120.000 kr.

Månedlig ydelse

933 kr.

902 kr.

Nominel årlig rente i %

0%

2,92%

Stiftelsesomkostninger

3.000 kr. (6%)

6.000 kr. (5%)

Løbetid

60 mdr. (5 år)

180 mdr. (15 år)

ÅOP

4,6%

4,3%

Adm. gebyr pr mdr.

49 kr.

39 kr.

Samlet tilbagebetaling

55.980 kr.

162.360 kr.

Finansiering af dit vindueskøb er et eksklusivt tilbud og tilbydes kun af VinduesMester.
Du vil opleve, at det er både nemt, hurtigt og sikkert at få finansieret vinduer og døre, og du sparer
oven i købet tinglysningsafgiften.

Finansieringsordningen udbydes af Resurs Bank og markedsføres
og formidles af VinduesMester. En VELFAC VinduesMester er en
selvstændig tredjeparts håndværksvirksomhed, som VELFAC har et
samarbejde med.
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VELFAC VinduesMester samarbejder med Resurs Bank for at sikre dig en attraktiv finansiering uden
udbetaling. På www.velfac.dk/finansiering kan du læse mere og se dine lånemuligheder og lege
med lånebeløb og løbetid. Du kan ansøge om lånet allerede i dag – se guiden trin for trin via linket.

