Persbericht

MUNT Hypotheken en Stater lanceren MijnHypotheekOnline
Consumenten krijgen inzicht in eigen hypotheek
Den Haag/Amersfoort, 16 februari 2015 – Sinds deze week hebben MUNT
Hypotheken en Stater, de grootste hypothecaire dienstverlener van Nederland,
het platform MijnHypotheekOnline digitaal beschikbaar gesteld voor klanten
van MUNT Hypotheken. Op dit online platform vinden klanten online en 24/7
alle relevante informatie over hun hypotheek. Door hypotheekinformatie online
aan te bieden aan klanten, maken beide partijen hypotheekinformatie
toegankelijker en hun dienstverlening klantvriendelijker.
Inzicht
Consumenten kunnen inloggen op https://munt.mijnhypotheekonline.nl en daar hun
hypotheekgegevens inzien. In één oogopslag zien klanten bijvoorbeeld hoeveel er is
afgelost, hoeveel rente er betaald is en wanneer de huidige rentevastperiode afloopt.
“Het is eigenlijk raar dat, als het gaat om de grootste financiële verplichting die iemand
heeft, namelijk de hypotheek, er zo weinig inzicht is.”, zegt Menno Luiten, manager
Distributie MUNT Hypotheken. “De meeste mensen weten wel ongeveer hoe hoog hun
hypotheek is en hoeveel ze hebben afgelost, omdat ze een keer per jaar een overzicht
hiervan in de bus krijgen. Maar exact inzicht op ieder willekeurig moment is er niet.”
MijnHypotheekOnline
De portal is ontwikkeld vanuit de gezamenlijke visie op digitalisering. Door relevante
informatie te geven op het juiste moment, kunnen consumenten zelf ontdekken wat er
mogelijk is. Zo kunnen zij eventueel in overleg met hun adviseur, een weloverwogen
beslissingen maken hun hypotheek al dan niet aan te passen.
Kan het simpeler? Laten we dat dan doen!
“Het doel van MUNT Hypotheken en Stater is om de hypotheekmarkt transparanter te
maken”, zegt Luiten: “De afgelopen jaren is de hypotheekmarkt onnodig complex
gemaakt. Als nieuwe speler streven we ernaar het hypotheekproduct simpel te houden.
Een hypotheek is immers gewoon een lening voor een huis.”
Over MUNT Hypotheken
MUNT Hypotheken is een nieuwe, onafhankelijke Nederlandse hypotheekaanbieder.
MUNT Hypotheken verstrekt simpele, transparante, hypothecaire leningen op basis van
kapitaal van Nederlandse pensioenfondsen. MUNT Hypotheken heeft de ambitie om
binnen afzienbare tijd zijn aanbod verder te laten groeien door samenwerking met nog
meer Nederlandse pensioenfondsen. Meer informatie over MUNT Hypotheken vindt u op
www.munthypotheken.nl.
Over Stater
Stater is de onafhankelijke end-to-end dienstverlener voor de hypothecaire markt. Stater
ondersteunt internationaal meer dan 40 hypothecaire geldverstrekkers bij de behandeling
en securitisatie van hypotheekportefeuilles en ondersteunt daarmee ruim dertig procent
van alle hypotheken in Nederland met haar hypotheeksysteem. Haar hypothecaire
dienstverlening is door Fitch beoordeeld met de hoogste rating voor ‘primary servicing’ in
Europa. De hoofdvestiging bevindt zich in Amersfoort, waar meer dan 1000 medewerkers
werkzaam zijn. Daarnaast heeft Stater een vestiging in Brussel. Meer informatie over
Stater vindt u op www.stater.nl.

