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ING introduceert keurmerk voor kwaliteit van
mobiele- en internetconnectiviteit in gebouwen
De vastgoedfinancieringstak ING Real Estate Finance brengt het keurmerk
WiredScore naar de Nederlandse markt om vastgoedeigenaren te helpen
hun gebouwen technologisch toekomstbestendig te maken. Het keurmerk,
dat nog niet bestaat in de Nederlandse markt, geeft inzicht in de kwaliteit
van de internet en mobiele verbindingsmogelijkheden in een gebouw.
WiredScore geeft vastgoedeigenaren en huurders een goed beeld van de
gebruiksvriendelijkheid van een pand, aangezien goede connectiviteit
onmisbaar is om te kunnen werken in kantoren, bedrijfspanden en
woningen.

Blinde vlek vastgoedmarkt

ING Real Estate Finance is hiervoor een samenwerking aangegaan met WiredScore. Deze

organisatie introduceerde in 2013 als eerste ter wereld dit keurmerk in de Verenigde Staten en

het Verenigd Koninkrijk als oplossing voor de blinde vlek in de vastgoedmarkt voor de kwaliteit

van de netwerkmogelijkheden. Het keurmerk wordt naar verwachting in november in

Nederland beschikbaar. Voor het opvragen van het keurmerk kunnen vastgoedeigenaren

contact opnemen met ING. WiredScore geeft duidelijkheid over onder andere de snelheid van

de internetverbindingen in het gebouw, de veiligheid van dit netwerk, het mobiele bereik en

back-upmogelijkheden in geval van een probleem met de bereikbaarheid. Het keurmerk

beoordeelt ook mogelijkheden voor de toepassing van Internet of Things (IoT) en 5G-

netwerken.

Verhuurder toont voorsprong

⏲

https://d1nn3c9s.pr.co/


OVER ING

ING is a global bank with a strong European base. Our 53,000 employees serve around 38.4 million customers,
corporate clients and financial institutions in over 40 countries. Our purpose is to empower people to stay a step
ahead in life and in business. 
 
Our products include savings, payments, investments, loans and mortgages in most of our retail markets. For
our Wholesale Banking clients we provide specialised lending, tailored corporate finance, debt and equity market
solutions, payments & cash management and trade and treasury services. 
 
Customer experience is what differentiates us and we’re continuously innovating to improve it. We also partner
with others to bring disruptive ideas to market faster. 
 
Our shares are listed in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussels and New York (ADRs: ING US, ING.N).  
 
When it comes to sustainability, we facilitate and finance society’s shift to a low-carbon future and pioneer
innovative forms of finance to support a better world. As such, we’re ranked as a leader in the banks industry
group by Sustainalytics and have an ‘A’ rating in MSCI’s ratings universe. ING Group shares are included in
major sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) index products of leading providers
STOXX, Morningstar and FTSE Russell.

Het keurmerk biedt commerciële vastgoedbeleggers de mogelijkheid om een voorsprong te

nemen in de huidige verhuurdersmarkt. Vastgoedeigenaren kunnen hun gebouw aantrekkelijk

maken en houden voor de toekomst door de huurder te laten zien dat ze klaar zijn voor nieuwe

technologieën. Naast verduurzaming is innovatie in slimme gebouwen (smart buildings) een

belangrijke stap die bepalend is voor de concurrentiepositie van een pand. De vooruitstrevende

duurzaamheidspropositie van ING Real Estate Finance was dan ook voor WiredScore de

doorslaggevende factor om hierbij met ING samen te werken.

5% waardestijging

ING is daarnaast een onderzoek gestart met de Universiteit van Maastricht om

wetenschappelijk te onderzoeken wat de invloed van goede connectiviteit is op de waarde en

courantheid van een pand en of huurders hierdoor langer in een pand blijven. In de VS en

Engeland is al gebleken dat de huuropbrengsten van gebouwen met het keurmerk zijn gestegen

met 5%.

https://www.ing.com/Investor-relations/Share-information.htm
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