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Hypotheek Visie gaat samenwerking aan met MUNT Hypotheken
Hypotheek Visie en MUNT hypotheken gaan samenwerken. Alle vestigingen van Hypotheek
Visie behoren tot de selecte groep van adviseurs die de producten van MUNT Hypotheken
kunnen aanbieden. Met deze uitbreiding biedt Hypotheek Visie haar klanten nog meer
mogelijkheden.
MUNT Hypotheken krijgt haar funding vanuit gerenommeerde Nederlandse pensioenfondsen en is
een hypotheekbedrijf gericht op de lange termijn. Bij aanvang zijn al meerdere miljarden funding
beschikbaar. MUNT Hypotheken is inmiddels enkele weken live met een selecte groep
hypotheekadviseurs. Vanaf 15 oktober is Hypotheek Visie ook toegevoegd.
Anton Vanden Bol, Algemeen Directeur Hypotheek Visie: “Wij hebben kwalitatief en onafhankelijk
advies hoog in het vaandel staan. Om onze klant een oplossing op maat te kunnen bieden is het
wenselijk dat we in een breed assortiment hypotheekproducten kunnen bemiddelen. Nieuwe
toetreders op de hypotheekmarkt zijn welkom. Het is dan ook goed nieuws dat pensioenfondsen nu
ook de Nederlandse hypotheekmarkt betreden. Dit houdt de concurrentie en daarmee de tarieven
scherp. Met een actuele rente van 2,90% voor 10 jaar vast zijn de hypotheken van MUNT
Hypotheken een welkome aanvulling op ons productenpallet."
MUNT Hypotheken kenmerkt zich door een transparant productaanbod, scherpe rentes en snelle
duidelijkheid over toekenning van de lening. Ook de condities zijn eigentijds en klantgericht. Zo
wordt de rente bij aflossen automatisch aangepast en bestaat de mogelijkheid om uit eigen
middelen boetevrij af te lossen. Menno Luiten, verantwoordelijk voor distributie bij MUNT
Hypotheken: “De Nederlandse hypotheekmarkt is de afgelopen jaren onnodig complex gemaakt
door de vele aanvullende financiële producten die werden aangeboden. Door terug te gaan naar de
basis denken wij dat we een serieus alternatief bieden voor de Nederlandse consument.”
Hypotheek Visie, opgericht in 1992, is één van de grotere organisaties op het gebied van financiële
dienstverlening. Het onafhankelijke advies is gericht op het vinden van een totaaloplossing op basis
van persoonlijke omstandigheden en wensen van de klant, vanuit de filosofie 'Je woont toch om te
leven!'
Het hoofdkantoor van de franchiseorganisatie is gevestigd in Best. Bekijk voor meer informatie over
Hypotheek Visie de website: www.hypotheekvisie.nl.
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