
“WIJ ZIJN  
HYPOTHEKEN”



“Vroeger kocht iedereen op een bepaald moment in zijn leven een 

huis. Je was niet goed bij je hoofd als je geld bleef ‘weggooien’ door in 

een huurhuis te blijven zitten. Een huis kopen is nog steeds een goed 

idee. Alleen is het tegenwoordig veel moeilijker geworden om een 

hypotheek te krijgen. Met name banken zijn niet zo scheutig in het 

verstrekken van hypotheken. Daardoor staan steeds meer consumenten 

voor een dichte deur. Zij kunnen een nieuwe woning zonder hypotheek 

gewoon niet financieren. MUNT Hypotheken laat een frisse wind door 

de Nederlandse hypotheek markt waaien. Het is tijd voor verandering, 

voor een nieuw perspectief en voor het tijdig zien en benutten van 

kansen. Het is tijd voor MUNT Hypotheken.”

TIJd vOOr
vEraNdErINg

“KaN HET SIMPELEr? LaTEN  
WE daT daN OOK dOEN”



“Wij zijn MUNT Hypotheken, een nieuwe hypotheekverstrekker in 

 Nederland. Wij zijn er voor alle Nederlanders die een lening voor een 

huis nodig hebben en die dit betaalbaar, snel en goed willen regelen.

Onze aanpak is nuchter, no-nonsense en oer-Hollands. Wij houden  

dus van eerlijke prijzen. Van eenvoudige, maar degelijke producten. 

Wij houden ook van een beetje opschieten: kan het wel of kan het 

niet? Van duidelijke taal zonder blabla en kleine lettertjes. En van 

 duidelijkheid: op = op. Kortom, bij MUNT Hypotheken houden we  

het graag simpel. Voor u en voor ons.”

TIJd vOOr 
MUNT HYPOTHEKEN

www.munthypotheken.nl

“SCHErPE rENTES EN  
dUIdELIJKE vOOrWaardEN”



MUNT Hypotheken biedt u:
1.  De zekerheid van een goede, degelijke hypotheek. 
2.  Betrouwbaarheid door de samenwerking met  

Nederlandse pensioenfondsen. 
3.  Snel duidelijkheid of u een hypotheek bij ons kunt  

krijgen of niet.
4.  Scherpe rentes, dus wees er snel bij! 
5.  Als de rente op het moment van passeren is veranderd,  

krijgt u de laagste rente.
6.  Automatische renteaanpassing na aflossen.
7.  Geen verplichte, dure aanvullende (woeker)polissen.
8.  Een duidelijke, eerlijke hypotheek zonder kleine lettertjes.
9.  De mogelijkheid om altijd boetevrij vervroegd af  

te lossen uit eigen middelen. 
10.  Een klantvriendelijke en klantgerichte aanpak:  

uw belang staat voorop!

10 vOOrdELEN vaN  
MUNT HYPOTHEKEN 

MUNT  
HYPOTHEKEN IS

deskundig, klantvriendelijk, snel, betrouwbaar,  
zorgvuldig, transparant, duidelijk, efficiënt, ervaren,  
eerlijk, no-nonsense, scherp, vernieuwend, helder, 
klantgericht, ondernemend, laagdrempelig, flexibel,  
oplossingsgericht, meedenkend, vriendelijk, vertrouwd, 
benaderbaar, werklustig, ambitieus, daadkrachtig,  
de beste hypotheekverstrekker van Nederland!  
Wij zijn hypotheken!



WIJ ZIJN Er vOOr  
dE LaNgE TErMIJN

U wilt een degelijke hypotheek met een scherpe rente, heldere voor-

waarden en lage kosten. Nu én in de toekomst. Een hypotheek heb je 

immers niet voor even, maar voor twintig tot dertig jaar. Dat vraagt 

om een solide hypotheekverstrekker. Een betrouwbare, sterke partij 

die de kracht en het lef heeft om continu met uw woonwensen mee  

te denken en te doen. MUNT Hypotheken is zo’n partij. Wij werken 

samen met grote Nederlandse pensioenfondsen. Die zijn het gewend 

om op de lange termijn te denken. MUNT Hypotheken beschikt over 

alle benodigde vergunningen en kwaliteitsgaranties. We hebben een 

vergunning van de Autoriteit Financiële Markten, onderschrijven de 

Gedragscode Hypothecaire Financieringen en zijn aangesloten bij het 

Bureau Krediet Registratie (BKR), de Nationale Hypotheek Garantie 

(NHG) en het Klachteninstituut Kifid. 

Bezuidenhoutseweg 16B 

2594 AV  den hAAg

070 406 67 13

www.munthypotheken.nl


