
Verduurzaming van de eigen woning
Jouw toegevoegde waarde als financieel adviseur



Programma

▪ Waar doe je het voor? Wat levert het jou en je klant op?

▪Overzicht technische mogelijkheden: tips en persoonlijke ervaring

▪Stappenplan voor uw (advies)gesprek

▪ Financieringsmogelijkheden
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Wat lezen uw klanten?



Ontwikkelingen binnen onze sector

Defiscalisering: 
Vereenvoudiging advies

Digitalisering:
Meer zelfwerkzaamheid 



Waar doe je het voor?

▪ Beleid en nieuwsberichten zorgen voor gedragsverandering bij consumenten

▪ Veranderend speelveld voor de financieel adviseur: werken aan duurzaamheid van de 
sector

▪ We zijn van toegevoegde waarde als we maatschappelijk relevant zijn

▪ Verhogen wooncomfort

▪ Besparing woonlasten

▪ Verbetering waarde en courantheid woningen

▪ Intrinsieke motivatie voor een betere wereld
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Programma

▪ Waar doe je het voor? Wat levert het jou en je klant op?

▪Overzicht technische mogelijkheden: tips en ervaringen

▪Stappenplan voor uw (advies)gesprek

▪ Financieringsmogelijkheden



Verduurzamen? Stap 1: isoleren
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Verduurzamen? Stap 2: ventileren
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Verduurzamen? Stap 3: duurzame energie opwekken
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Verduurzamen? Stap 4: duurzaam verwarmen en koelen
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Waar vind je snel en eenvoudig informatie?
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Waar vind je snel en eenvoudig informatie?

13



En wat levert het op? Persoonlijke ervaring
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Programma

▪ Waar doe je het voor? Wat levert het jou en je klant op?

▪Overzicht technische mogelijkheden: tips en persoonlijke ervaring

▪Stappenplan voor uw (advies)gesprek

▪ Financieringsmogelijkheden



Verduurzaming net zo belangrijk als rente!
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Uw woonlasten Bescherming inkomen

Waaruit 
bestaat 

ons 
advies?

- Hoogte hypotheek (budgetteren)?

- Rente?

- Verduurzamen woning

- Hypotheekvorm?

- Looptijd?

- Fiscale en juridische 
aandachtspunten

- Baanverlies

- Langdurig ziek

- Overlijden

- Lang leven

inkomen



Toegevoegde waarde van budgetteren: voorbeeld
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Doorloop samen met je klant het stappenplan
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Programma

▪ Start with why! Redenen voor jou en je klant om in actie te komen

▪Overzicht technische mogelijkheden: tips en persoonlijke ervaring

▪Stappenplan voor uw (advies)gesprek

▪ Financieringsmogelijkheden



Complexe regelgeving? Loan to Value
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▪ De lening mag niet hoger zijn dan 106% van de marktwaarde na verbouwing, 
inclusief EBV

▪ De lening mag niet hoger zijn dan 100% van de marktwaarde na verbouwing 
exclusief EBV, vermeerderd met de kosten EBV

▪ Bijzondere aandacht voor het Energie Bespaar Budget



Complexe regelgeving? Loan to Value
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▪ Koopsom : € 280.000,-

▪ Reguliere verbouwing : €   15.000,-

▪ EBV : €   10.000,-

Marktwaarde voor verbouw : € 280.000,-

Marktwaarde na verbouw (inclusief EBV) : € 297.500,-

Totale financieringsbehoefte : € 317.000,-

Regel 1: De lening mag niet hoger zijn dan 106% van de marktwaarde, incl. EBV:

€ 297.500 x 1,06 = € 315.350,-



Complexe regelgeving? Loan to Value
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▪ Koopsom : €  280.000,-

▪ Reguliere verbouwing : €    15.000,-

▪ EBV : €    10.000,-

Marktwaarde voor verbouw : € 280.000,-

Marktwaarde na verbouw (inclusief EBV) : € 297.500,-

De lening mag niet hoger zijn dan 100% van de marktwaarde na verbouwing 
exclusief EBV, vermeerderd met de kosten EBV. Pro rata rekenen:

Het waardestijgingspercentage is 70% (17.500 / 25.000). 

€ 280.000 + (15.000 x 0,70) + 10.000 = € 300.500,-



Loan to Income: TRHK 2020
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▪ Een bedrag van € 9.000,- blijft buiten beschouwing indien:

❑ Dit bedrag wordt aangewend voor energiebesparende voorzieningen of;

❑ Aankoop met geldig energielabel ten minste A++, afgegeven voor 01-01-2015 of;

❑ Energie-index / energieprestatiecoëfficiënt ten hoogste 0,60%

▪ Een bedrag van € 25.000,- blijft buiten beschouwing indien:

❑ NulopdeMeter woning en;

❑ Energieprestatiegarantie voor ten minste tien jaar is afgegeven

▪ Een bedrag van € 15.000,- blijft buiten beschouwing indien:

❑ Energie-index / energieprestatiecoëfficiënt gelijk aan of lager dan nul



Alternatieve financieringsvormen
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▪ Duurzaamheidslening

▪ Energiebespaarlening

▪ Bijzondere financieringsmogelijkheden geldverstrekkers

▪ Subsidies



WAT DOET RABOBANK OP HET VLAK 
VAN DUURZAAMHEID?

Grat i s  duurzaamheidsadvies  – onl ine  +  chat  - ,  inc lus ief  o f ferteaanbod van 

aanbieders  verduurzamingsmaatrege len  (aangeboden door  HomeQGo,  (dochter  

R abobank)

Meef inanc ieren Energ ieBesparende Maatrege len  (EBM)

Groendepot  voor  k lanten d ie  later  w i l len  bes l i s sen  over  EBM

Duurzaamheidskort ing  voor  n ieuwbouw 

en bestaande woningen d ie  aan cr i ter ia  vo ldoen 

(energ ie index <0,6 ;  EPC <  0 ,4) ) .

Groenhypotheek voor  woningen voor  hu izen  met  een Groenverklar ing  (o . a .  

<0 ,26  EPC)



WAT DOET OBVION OP HET VLAK 
VAN DUURZAAMHEID?

Duurzaamheidskort ing  voor  n ieuwbouw 

en bestaande woningen d ie  aan cr i ter ia  vo ldoen.

Meef inanc ieren EBM 

Verru iming  tar iefgroep 90 -100% naar  90 -106% om EBM 

aantrekke l i j k  mee te  f inanc ieren.

Onderdeel  van  Sectorcol lect ie  Duurzaam Wonen.  

Binnenkort :  

EBM standaard  onderdeel  o f ferte

Samenwerk ing  met  par tners  om verduurzaming  eenvoudiger  te  maken



WAT DOET VISTA HYPOTHEKEN OP 
HET VLAK VAN DUURZAAMHEID?

Rentekorting bij bestaande woningen met energielabel A.

Tip: vrijwel alle woningen vanaf 2006 hebben een energielabel A. Check altijd het 

label van de woning: https://www.energielabel.nl/woningen

Rentekorting bij nieuwbouw.

Financieren EBB en EBV zowel zonder als met NHG zonder extra renteopslag.

Speciale duurzaamheidsdesk voor vragen vanuit adviseurs: 

https://www.vistahypotheken.nl/voor-adviseurs/

Samenwerking met HomeQgo: https://www.homeqgo.nl/

https://www.energielabel.nl/woningen
https://www.vistahypotheken.nl/voor-adviseurs/
https://www.homeqgo.nl/


Tot besluit: de 4 gouden tips!
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▪ De financieel adviseur is van onmiskenbare toegevoegde waarde bij het helpen van 
klanten hun woning te verduurzamen

▪ De energietransitie is een feit en is van grote invloed op onze klanten. Vraag jezelf 
af welke rol je hierbij wilt spelen?

▪ Maak verduurzaming standaard onderdeel van je adviesgesprek: van 
hypotheeklasten naar woonlasten

▪ Verdiep je in de mogelijkheden!



Hartelijk bedankt voor uw aandacht

Veel succes en plezier in uw praktijk!


