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Gat in de nederlandse  
hypotheekmarkt
Nederlandse woninghypotheken zijn een aan-

trekkelijke beleggingscategorie voor banken, 

verzekeraars en pensioenfondsen vanwege een 

hoog rendement, minimaal risico en weinig 

 concurrentie. Toch lijken Nederlandse banken 

nauwelijks interesse te hebben in nieuwe hypo-

theken, terwijl de vraag de komende jaren alleen 

maar zal stijgen. Het gevolg is dat steeds meer 

consumenten voor een dichte deur komen te 

staan en hun woning niet kunnen financieren. 

Wij zien een gat in de markt.

tiJd Voor VernieuwinG,  
tiJd Voor munt hypotheken
Het is tijd voor verandering, voor een nieuw 

 perspectief en voor het tijdig zien en benutten van 

kansen. Met de lancering van MUNT Hypotheken 

waait er een frisse wind door de Nederlandse 

hypotheekmarkt. MUNT Hypotheken is een hypo-

theekmerk voor iedereen die een lening voor een 

huis nodig heeft. Onze aanpak is nuchter en oer-

Hollands. Wij houden van eerlijke prijzen en van 

eenvoudige, degelijke producten. Van een beetje 

opschieten: kan het wel of niet? Van klare taal 

zonder fratsen en kleine lettertjes. En van duidelijk-

heid: op = op. MUNT houdt het graag simpel.

duurZame samenwerkinG
MUNT Hypotheken staat voor snel, eerlijk en 

duidelijk. Maar vergis u niet, wij zijn geen een-

dagsvlieg. MUNT Hypotheken is een blijvertje. 

Wij zijn een duurzaam hypotheekbedrijf, gericht 

op de lange termijn. Een hypotheek is immers 

niet voor even, maar voor twintig tot dertig jaar. 

MUNT Hypotheken werkt samen met verschil-

lende grote Nederlandse pensioenfondsen die 

geïnteresseerd zijn in langjarige beleggingen in 

Nederlandse hypotheken. Een MUNT Hypotheek 

is daardoor een solide en sterk product. Nu én in 

de toekomst. 

kwaliteit en erVarinG
MUNT Hypotheken staat voor kwaliteit. De 

 mede werkers van MUNT Hypotheken hebben 

ruime ervaring in de Nederlandse hypotheek-

markt. Verder werken we uitsluitend samen  

met grote en gedegen Nederlandse pensioen-

fondsen en professionele partijen met een 

 uit stekende staat van dienst. We hebben  

een vergunning van de  Autoriteit Financiële  

Markten (AFM), onder schrijven de Gedragscode 

 Hypothecaire  Financieringen en zijn aangesloten 

bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), de  

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en het 

Klachten instituut Kifid.


