
Onderscheidend advies 
bij energiebesparende 
voorzieningen



Duurzame keuzes maken loont op de woningmarkt.  
Van extra financieringsmogelijkheden tot lagere hypoteekrentes, 
de financiële voordelen voor kopers zijn groot en dat biedt 
kansen voor jou als adviseur. Met Findesk ontdek je snel en  
eenvoudig of een klant in aanmerking komt voor de verruimde 
financieringsmogelijkheden in combinatie met energie- 
besparende voorzieningen en welke hypotheekverstrekker het 
best past bij de situatie. We helpen jou in vier simpele stappen 
naar een onderscheidend advies. 

Duurzame keuzes



Stap  1

Inkomen nu invoeren in Findesk

Het inkomen
Het inkomen van je klant vormt de 
basis voor de hypotheek. De klant 
vult zijn eigen online profiel in en 
levert belangrijke documenten aan 
in Findesk. 

Dit geeft jou snel inzicht in de  
risico’s die een klant bereid is te  
nemen en wat zijn financiële  
positie is, waardoor een duidelijk 
beeld ontstaat voor een gericht  
hypotheekgesprek. 



Een (nieuwbouw)woning met een voordelige energieklasse opent de deur 
naar extra financiering tot wel 25.000 euro. Om in aanmerking te komen 
voor deze verruimde mogelijkheden, moet het toetsingsinkomen van je 
klant minimaal 33.000 euro zijn.

Een belangrijk onderdeel is de energieklasse van de woning. Door  
invoering van de juiste energieklasse ben je nog één stap verwijderd voor 
het bepalen van de verruimde financieringsmogelijkheden.

Over het algemeen geldt: hoe duurzamer de woning, hoe meer ruimte 
voor verruiming van financiering. Een nul-op-de-meterwoning heeft  
daardoor meer mogelijkheden dan bijvoorbeeld een A++ woning. 

Stap  2

De energieklasse
van de woning

Energieklasse selecteren in Findesk



Stap  3

EBV’s invoeren in Findesk

Energiebesparende 
voorzieningen
Bespreek met je klant welke voor-
zieningen hij wil treffen en hoeveel 
budget daarvoor benodigd is. Zo 
kan hij extra lenen voor de aanschaf 
van zonnepanelen, warmtepompen 
of extra isolatie. Valt deze gewenste 

maatregel onder de energie- 
besparende voorzieningen?  
Voer dan het extra te financieren 
bedrag in en Findesk houdt reken-
ing met de verruimde financierings- 
mogelijkheden.



Kijk & Vergelijk in Findesk

Naast het verruimen van de leencapaciteit biedt je de klant ook 
rentevoordeel. Dit is mogelijk door de klant te koppelen aan een 
geldverstrekker die duurzaamheid beloont met rentekorting. In 
Findesk bekijk je eenvoudig welke aanbieder in welke situatie 
het meest aantrekkelijk is. Wanneer je alle relevante gegevens 
hebt ingevoerd in Findesk, krijg je automatisch een overzicht 
van de best passende hypotheekverstrekkers. 

Stap  4

Een passende  
geldverstrekker



Jouw klant  
een onderscheidend  
advies bieden?
Duurzame keuzes zijn niet alleen goed 
voor het milieu, maar ook steeds vaker 
voor de portemonnee. Met Findesk help 
je jouw klant de beste hypotheek voor zijn 

of haar situatie te vinden. Wil jij jouw klant 
een onderscheidend advies bieden? 
Ontdek wat Findesk voor jou kan 
betekenen.  
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