Voordelen
Triodos Hypotheek
Hoe zuiniger uw huis,
hoe lager uw rente!

Gratis
verduurzamingsadvies

Triodos Bank beloont iedereen met een energiezuinig
huis én iedereen die zijn huis gaat verduurzamen
met een lagere rente. Hoe? De hypotheekrente is
gekoppeld aan het energielabel van de woning: hoe
beter het label, hoe lager de rente.

Bij een Triodos Hypotheek hoort een gratis
adviesrapport om het nieuwe huis te
verduurzamen. U krijgt een Energiepaspoort van
De Energiebespaarders, ter waarde van € 199,-.
Hiermee krijgt u inzicht in de besparingen, kosten en
vrijblijvende offertes.
www.deenergiebespaarders.nl/triodos

Energiebesparingslening
met 50% rentekorting

Automatische
rentedaling bij aflossing

Triodos Bank biedt hypotheeklanten die hun huis
willen verduurzamen een Energiebespaarlening.
Daarmee kunt u de aanpassingen aan uw woning
financieren tot € 25.000. Het mooie is dat de rente
van deze lening slechts 50% van de rente van uw
hypotheek bedraagt. Zo is het energiezuinig maken
van uw woning nóg aantrekkelijker.

Als u een hoge hypotheek heeft in verhouding met
uw woningwaarde, betaalt u meestal een opslag
bovenop de rente. Wanneer door aflossing het
hypotheekbedrag in een lagere opslag komt, dan
daalt de rente automatisch. U hoeft hier niets voor
te doen. Dat geeft rust.

9 maanden geldigheid
offerte
Bij Triodos Bank is de rente in de offerte 9
maanden geldig. En dat is behoorlijk uniek.
Hiermee bent u 9 maanden beschermd tegen
eventuele rentestijgingen. Mocht de rente lager
zijn op de passeerdatum, dan passen we de rente
natuurlijk aan.

Wat maakt Triodos Bank anders?
Triodos Bank is één van de duurzaamste banken ter wereld. Onze missie is om geld te laten werken aan
positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen. Want met geld kun je de wereld
veranderen. Vanuit die gedachte financiert Triodos Bank ondernemers die positieve impact willen hebben
op de samenleving. En financieren we hypotheken van mensen die bewust bezig zijn met duurzaam wonen.
Zo werken we aan een economie die eerlijker, groener en menselijker is.
En dragen we bij aan een betere wereld. Samen met u!

7 aanpassingen om kosten &
CO2 te besparen in uw woning
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Een duurzamer huis is gewoon meer waard
Uw huis verduurzamen biedt veel voordelen. U woont een stuk comfortabeler en gezonder. Het is beter voor het
milieu door minder CO2 uitstoot. Bovendien is het een stuk gunstiger voor uw portemonnee. Want een zuinig
huis zorgt niet alleen voor lagere energie- en rentekosten maar verhoogt ook de waarde van uw huis. En dat is
mooi meegenomen.

“Tessa en Tim gingen
in twee maanden
van G naar A”

“Bart en Chantal
bouwden aardgasvij
én energieneutraal”

Inspiratie voor duurzaam wonen op dekleurvangeld.nl

“Hannie en Rémi
ontwierpen zelf hun
energieneutrale huis”

