
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Utrecht, 29 september, 2020 
 

a.s.r. versnelt en digitaliseert aanvraagproces met DigiThuis hypotheek 

 

a.s.r. hypotheken breidt haar productaanbod uit met de nieuwe DigiThuis hypotheek. Vanaf vandaag 
kunnen alle hypotheekadviseurs met een aanstelling bij a.s.r. de DigiThuis hypotheek aanvragen via 
hun adviespakket. De hypotheek is geschikt voor klanten die maximaal 80% van de marktwaarde van 
hun woning willen financieren. Voor het aanvragen van de DigiThuis hypotheek kunnen klanten bij een 
adviseur terecht. Het voltooien van de hypotheekaanvraag verloopt snel en digitaal via een aparte App, 
de a.s.r. aanvraag versneller. 
 
a.s.r. hypotheken voegt de nieuwe DigiThuis hypotheek definitief toe aan haar productaanbod. Dit is de eerste 
hypotheek waarbij de benodigde gegevens voor de hypotheekaanvraag rechtstreeks bij de benodigde bron 
worden opgehaald. Hiermee zet a.s.r. een nieuwe stap in de digitalisering van het hypotheekproces. 
 
De adviseur dient een aanvraag in voor de DigiThuis hypotheek, waarna de klant via een App toestemming 
geeft aan a.s.r. om voor de aanvraag de benodigde informatie op te halen bij de diverse bronnen, waaronder 
bij MijnOverheid, MijnUWV, Belastingdienst en MijnPensioen. Dit bespaart zowel klant als adviseur veel tijd, 
maakt het aanvraagproces sneller en vertaalt zich ook in een scherp rentetarief voor de nieuwe hypotheek. De 
rente tot 80% markwaarde is 1,75% voor 20 jaar vast.  
 
 
 
 
 
 
 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie over de DigiThuis hypotheek kunt u naar www.asr.nl/digithuis 
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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, 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. 
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