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Convenant Verduurzaming in de koopketen
Op donderdag 17 december is door alle partijen in de koopketen; van
hypotheekadviseurs, makelaars, tot energieadviseurs - het Convenant
Verduurzaming in de koopketen getekend. Het convenant is tot stand gekomen op
initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
De OvFD vindt het een goed initiatief. We staan aan de vooravond van een
energietransitie die noodzakelijk is om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te
kunnen behalen. Aantrekkelijke, toegankelijke en verantwoorde financiering voor
huiseigenaren is een voorwaarde voor een goede, succesvolle transitie.
Hypotheekadviseurs hebben daarmee een cruciale rol omdat zijn huiseigenaren
tijdens het hypotheekgesprek bewust kunnen maken van de noodzaak om te
verduurzamen en ze te informeren over verantwoorde financiële mogelijkheden van
energiebesparende maatregelen. De OvFD vertegenwoordigt meer dan 70% van de
intermediaire, onafhankelijke hypotheekmarkt en pakt in deze graag haar rol om
onafhankelijke hypotheekadviseurs te stimuleren om het thema verduurzaming actief
met klanten bespreken, om op die manier de verduurzaming van de
koopwoningmarkt op een betrouwbare en verantwoordewijze te realiseren.

- van

De Hypotheken Podcast met Christian Dijkhof
Matthijs Mons en Michiel Meijer in gesprek met Christian Dijkhof, voorzitter van de
OvFD, commissaris van HDN (Hypotheken Data Netwerk) en directeur/eigenaar van
HypotheekCompany Nederland over (de toekomst van) franchiseformules en de
OvFD.
De Podcast vindt u hier: De Hypotheken Podcast
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