
De Energiebespaarders en De hypotheekshop
starten samenwerking
 

Amsterdam, 2 augustus 2018– De Hypotheekshop en De Energiebespaarders slaan de handen

ineen om de grootste barrière voor particuliere  woningbezitters die hun huis willen

verduurzamen te overkomen; de financiering van energiebesparende voorzieningen (EBV).

Door het partnerschap is het voor woningeigenaren nog makkelijker om thuis energie te

besparen. Zowel kopers als huizenbezitters kunnen dankzij de samenwerking met De

Energiebespaarders nu terecht bij een geselecteerde groep van De Hypotheekshop vestigingen

voor advies op maat over de verduurzaming van hun woning, een reële inschatting van de

benodigde investering en een passende financiering, zodat hun woning energiezuinig én goed

verkoopbaar is. De samenwerking wordt stapsgewijs breder uitgerold.

EBV voorkomt waardedaling van de woning

Mark de Rijke, directeur van De Hypotheekshop: ‘Het Klimaatakkoord bepaalt dat de

consument investeringen in energiebesparende maatregelen zelf moeten opbrengen. Maar

consumenten zijn zich vaak onvoldoende bewust van de noodzaak hiervan. Bovendien zijn de

lange termijn besparingen van deze investering moeilijk in te schatten en zijn huizenbezitters

vaak niet op de hoogte van de financieringsmogelijkheden. Huizenbezitters die het nalaten om

hun woning energiezuiniger te maken,  lopen bovendien het risico op waardedaling van hun

woning. Of zij dreigen vast te blijven zitten in een onverkoopbaar huis omdat deze niet voldoet

aan de nieuwe wetgeving. Wij nemen de financiering van energiebesparende voorzieningen

daarom standaard mee in elk adviesgesprek. Door de samenwerking met De

Energiebespaarders hebben kopers en woningbezitters binnen twee minuten een indicatie hoe

ze hun woning kunnen verduurzamen. Zo bieden we de consument een totaaloplossing: een

comfortabel huis, een duurzame leefstijl en een woning die zijn waarde houdt op de lange

termijn, dus ook weer goed verkoopbaar is.’

Stap voor stap advies op maat



Met het partnerschap begeleiden adviseurs van De Hypotheekshop en De Energiebespaarders

consumenten samen stap voor stap bij het verduurzamen van hun nieuwe of bestaande woning

en de financiering daarvan. Hierbij geeft de hypotheekadviseur de klant advies over de

financiering en ontzorgen De Energiebespaarders de klant bij het verduurzamingsproces van

oriëntatie tot installatie. Om te borgen dat de energiebesparende maatregelen financieel

verantwoord zijn, houden hypotheekadviseurs en De Energiebespaarders rekening met alle

persoonlijke omstandigheden en toekomstwensen. Bovendien wordt de consument na het

advies aan de hand genomen bij het uitvoeren van de EBV, met altijd een goede planning en

betrouwbare installateurs in de buurt. Jeffry Broek, CEO van De Energiebespaarders: ‘Na het

invullen van de Energie Bespaarcheck krijgt de klant via het Energiepaspoort een onafhankelijk

advies op maat. Uit het Energiepaspoort blijkt vervolgens hoe het verduurzamingstraject eruit

gaat zien en wat de kosten en baten voor de klant zijn. De Energiebespaarders ontzorgen in het

gehele verduurzamingstraject door ook de uitvoer van de werkzaamheden te realiseren.

Hierdoor is het voor iedere woningeigenaar zeer eenvoudig en inzichtelijk om energie te

besparen.’

Over De Hypotheekshop

Al sinds 1991 kan iedereen bij De Hypotheekshop terecht voor een duidelijk verhaal over

hypotheken, verzekeringen en financiële planning. De Hypotheekshop is volledig onafhankelijk,

geeft ongekleurd advies en een duidelijk antwoord op elke financiële vraag. Op deze wijze kan

de adviseur volledig de belangen van zijn of haar klanten behartigen. De Hypotheekshop is,

naast Huis & Hypotheek en Hypokeur één van de formules van CMIS Franchise. Met ruim 250

aangesloten onafhankelijke financieel advieskantoren is dit het grootste financieel

adviseursnetwerk van Nederland. De Hypotheekshop adviseert en bemiddelt in bijna alle

geldverstrekkers en verzekeraars van Nederland waardoor de consument verzekerd is van

scherpe rentes en premies, goede voorwaarden en volledig onafhankelijk advies. Kijk voor meer

informatie op www.hypotheekshop.nl.

Over De Energiebespaarders

http://www.hypotheekshop.nl/


De Energiebespaarders is het grootste online platform voor particuliere woningeigenaren om

hun woning te verduurzamen. De Energiebespaarders helpt woningeigenaren van oriëntatie tot

en met installatie. De totaaloplossing biedt makkelijk en snel inzicht, onafhankelijk advies en

een zorgeloze installatie. Het proces van verduurzamen via De Energiebespaarders is voor zowel

de woningeigenaar als de installateur een stuk gemakkelijker, waardoor thuis energie besparen

niet langer een tijdrovende en gecompliceerde bezigheid is. De woningeigenaar hoeft alleen nog

maar te kiezen en de installateur kan zich richten op waar hij goed in is; installeren. In een

handomdraai heb je een comfortabelere woning die is gestegen in waarde, een lagere

energierekening heeft en minimaliseer je de uitstoot van CO2. De afgelopen drie jaar heeft De

Energiebespaarders vele duizenden woningeigenaren inzicht gegeven in het verduurzamen van

hun woning. Daarnaast zijn al honderden woningen in Nederland verduurzaamd. De

Energiebespaarders versnelt de transitie naar een toekomst waar energieverspilling verleden

tijd is en energieneutraal wonen de nieuwe norm is. Voor meer informatie, ga

naar www.energiebespaarders.nl.
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