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Utrecht, 5 september 2019

a.s.r. lanceert Verduurzamingshypotheek

a.s.r. breidt haar productaanbod uit en introduceert de Verduurzamingshypotheek. Dit biedt klanten de
mogelijkheid om energiebesparende maatregelen in, om en aan de woning te financieren. a.s.r. is de
eerste hypotheekverstrekker die dit klanten standaard aanbiedt bij het renteaanbod.

Verduurzaming van de woning komt in het adviesgesprek vaak niet ter sprake. Om het klanten en adviseurs
makkelijk te maken, biedt a.s.r. standaard een Verduurzamingshypotheek aan bij het renteaanbod en tegen
extra laag rentetarief.

Met de Verduurzamingshypotheek biedt a.s.r. nieuwe klanten de mogelijkheid om energiebesparende
maatregelen te treffen in hun woning. Dit draagt bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot, maar ook aan
meer comfort in het huis en een besparing in de portemonnee.

Bij de hypotheekaanvraag bepaalt de klant zelf het te lenen bedrag voor de energiebesparende maatregelen,
tot een maximum van 106% van de marktwaarde van de woning en met een maximumbedrag van € 25.000.
Dit extra bedrag wordt voor 2 jaar in een speciaal depot gezet. De klant betaalt alleen rente over het deel van
het geld uit het depot dat wordt gebruikt. Als blijkt dat na 2 jaar nog niet alles is gebruikt, dan komt dat deel
van de lening te vervallen.

Zie voor meer informatie www.asr.nl/verduurzamingshypotheek
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Over a.s.r.
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op
het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten en ondernemers en bedrijven. Daarnaast is
a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX
Index. Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl.

Disclaimer
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR legal vehicles
and businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully.

ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. Nevertheless, it is
possible that information contained in this message is incomplete or incorrect. The information in this press release may
also be (partly) based on beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that
was available to ASR Nederland at the moment of drafting of this document ASR Nederland warns that the information
could entail certain risks and uncertainties, as also referred to in the Risk Factors section in recent public disclosures made
by ASR Nederland, so that the actual results of ASR Nederland could differ from the information in this document. ASR
Nederland does not accept liability for any damages resulting from this press release in case the information in this press
release is incorrect or incomplete.


