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Heerlen, 1 december 2020

Obvion biedt standaard € 9.000 voor verduurzamen aan
Vanaf woensdag 2 december a.s. biedt Obvion Hypotheken in de offerte van de Obvion
Woon Hypotheek voor starters, doorstromers en oversluiters in de meeste gevallen
standaard € 9.000 voor het verduurzamen van de woning aan. Dit is het bedrag dat
buiten beschouwing mag worden gelaten bij de berekening van de financieringslast. De
hypotheekverstrekker zet daarmee een volgende stap in de duurzaamheidspropositie.
Met de duurzaamheidspropositie wil Obvion verduurzaming stimuleren bij de aankoop, verbouwing
en herfinanciering van elke woning. Peter Dijks, CCO van Obvion: “Een bijdrage leveren aan een
duurzame woningmarkt staat hoog op onze agenda. We hebben het tot een strategisch speerpunt
gemaakt en willen hierin samen met ons intermediair een voortrekkersrol vervullen. Door de
financiering van energiebesparende maatregelen in de volle breedte te stimuleren, willen we het
een vanzelfsprekend onderdeel maken van elke hypotheek.”
Dit is niet de eerste stap die Obvion zet op het vlak van duurzaamheid. Begin dit jaar introduceerde
de geldverstrekker een duurzaamheidskorting voor woningen met een Energie Prestatie Coëfficiënt
(EPC) van 0,4 of lager. Voor bestaande bouw volstaat een Energie index van 0,6 of lager voor een
extra gunstige rente. Daarnaast kunnen klanten bij Obvion tot en met 106% van de marktwaarde
lenen voor energiebesparende maatregelen zonder extra tariefopslag in die tariefgroep. Als partner
in het ‘Sectorcollectief Duurzaam Wonen’ draagt Obvion bovendien actief bij aan de ontwikkeling
van hypotheekadviseurs tot Adviseur Duurzaam Wonen. Bij het aantrekken van investeerders voor
de financiering van hypotheken is duurzaamheid voor Obvion ook al jaren een belangrijk thema. In
2016 was de geldverstrekker de eerste in de wereld met het uitgeven van een groene
hypothekenobligatie. Voor deze groene manier van funding won Obvion verschillende keren een
internationale prijs.
Het is ook zeker nog niet de laatste stap die de geldverstrekker zet. Dijks: “We onderzoeken
momenteel op diverse vlakken hoe we onze adviseurs en klanten nóg beter kunnen helpen om de
stap naar verduurzaming te zetten. Wij vinden namelijk dat iedereen moet kunnen genieten van de
voordelen van een duurzaam huis. Klanten vragen erom, de wereld heeft het nodig en ook de
overheid stuurt erop aan.”
Over Obvion
Bij Obvion vinden we dat een goed hypotheekadvies een onafhankelijk advies is. Een passende
hypotheek is immers het fundament voor een gezonde financiële huishouding. Bij Obvion geloven
wij dat een goede adviseur het verschil kan maken bij de juiste hypotheekkeuze. Wij bieden onze
hypotheken aan via onafhankelijk adviseurs. Obvion is 100% dochter van Rabobank.
Per 01-05-2020 had Obvion een portefeuille in beheer van EUR 34,04 miljard. Obvion opereert
vanuit Heerlen.
Noot voor redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Melanie Minkels, Obvion, telefoonnummer
06 2921 6867 of mail naar pers@obvion.nl.
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