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ING investeert in woondiensten door
meerderheidsbelang te nemen in Makelaarsland

ING kondigt vandaag de acquisitie aan van een 90%-belang in
Makelaarsland. Met deze aanwinst geeft ING nadere invulling aan haar
ambitie om klanten vooruit te helpen op belangrijke momenten in hun leven,
met dienstverlening die verder gaat dan bankieren. De overname past in de
strategie van ING om klanten een digitaal platform te bieden voor hun
financiële wensen met aanvullend een breed scala aan woondiensten.
ING Woondiensten

Het kopen en verkopen van een huis is een grote stap. ING ondersteunt haar klanten in het
realiseren van hun woondromen door een reeks aan ING Woondiensten aan te bieden. Naast
een makelaarsservice zijn dat onder meer een notarisservice, taxatieservice, energieservice en
een bouwtechnische keuring. ING wil klanten een onderscheidende klantervaring bieden door
hen gedurende het hele proces, van het begin van de woonwens tot de aan- of verkoop van het
huis, te ondersteunen. Vincent van den Boogert, CEO ING in Nederland: “Makelaarsland is een
innovatieve, dynamische speler in de makelaarswereld die past bij het vooruitstrevende
karakter van ING. Het is Makelaarsland gelukt om door een combinatie van persoonlijk contact
en digitale ondersteuning een unieke klantpropositie in de markt te zetten tegen een scherp
tarief. ING gaat Makelaarsland helpen om deze propositie verder te ontwikkelen. Onze
samenwerking zal bijdragen aan een betere dienstverlening voor onze klanten.”
Onafhankelijke dienstverlening
Makelaarsland blijft als zelfstandige en onafhankelijke makelaardij opereren in de markt. ING
verkrijgt door de overname een meerderheid (90%) van de aandelen. 10% blijft in handen van
Jeroen Stoop, oprichter en CEO van Makelaarsland. Stoop: ”Wij zijn ongelooflijk blij en trots.
Dankzij de investeringen van ING wordt Makelaarsland in staat gesteld om onze droom verder
te realiseren, klanten nog beter te bedienen en onze woondiensten uit te
breiden.” Makelaarsland heeft sinds haar oprichting in 2005 de makelaardij ingrijpend
veranderd. Bij Makelaarsland zijn woningeigenaren zelf actief betrokken, waardoor ze flink
besparen op de gebruikelijke makelaarskosten. Met deze onderscheidende propositie is
Makelaarsland binnen korte tijd een toonaangevende makelaar in Nederland geworden.
Makelaarsland begeleidde het afgelopen jaar de verkoop van bijna 6.000 woningen en behaalde
een marktaandeel van circa 2,5%. Het marktaandeel binnen de internetmakelaardij bedraagt
ongeveer 65%. Naast het verkopen van huizen biedt Makelaarsland via haar digitale platform en
app allerlei handige informatie en woondiensten, zoals een gratis zoekopdracht voor
huizenzoekers. Maandelijks wordt de website van Makelaarsland een kwart miljoen keer
bezocht door potentiële huizenverkopers en -kopers. De transactie heeft geen materiële impact
op de financiële positie van ING Nederland. Verdere financiële details worden niet
bekendgemaakt.

Citaten

Makelaarsland is een innovatieve, dynamische speler in de makelaarswereld
die past bij het vooruitstrevende karakter van ING. Het is Makelaarsland gelukt
om door een combinatie van persoonlijk contact en digitale ondersteuning een
unieke klantpropositie in de markt te zetten tegen een scherp tarief. ING gaat
Makelaarsland helpen om deze propositie verder te ontwikkelen. Onze
samenwerking zal bijdragen aan een betere dienstverlening voor onze klanten.
— Vincent van den Boogert - CEO ING Nederland

Wij zijn ongelooflijk blij en trots. Dankzij de investeringen van ING wordt
Makelaarsland in staat gesteld om onze droom verder te realiseren, klanten
nog beter te bedienen en onze woondiensten uit te breiden.
— Jeroen Stoop - Oprichter en CEO van Makelaarsland
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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.
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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.
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