


De wereld verandert… 
het klimaat verandert…

Internationaal klimaatverdrag 
Parijs COP20

Nederlands 
energieakkoord 

Gebouwde
omgeving



Waarde onderpandKapitaalbeslag

Welke kansen zien we?

Financieel advies



Welke uitdagingen zien we vanuit klantperspectief?

Inzicht Investering Juiste moment



Van ‘return on investment’ naar ‘return on learning’

KLANTEN

PARTNERS

ADVISEURS

EXPERIMENTEREN



Inzicht



Zonnepanelen op deze woning meefinancieren in de hypotheek kost netto ongeveer € 27 per maand.

Maar het levert vervolgens een energiebesparing op van € 70 per maand!

Investering
Investering: een berekening



Wat is uit onderzoek gebleken? Juiste 
moment

Wat zijn de 
gevolgen voor de 

lange termijn?

Heb ik voldoende 
eigen geld dat ik kan 

inbrengen?

Ga ik alles op 
tijd redden?

Financiering 
moet rond

Ik moet aan 
zoveel denken…

Ingewikkelde 
materie…



Drie experimenten

Heeft u al eens 
nagedacht over 
verduurzaming?

Ik wil graag meer 
weten over 

verduurzaming.

Ik maak 2 berekeningen 
en laat zien wat de extra 

investering kan opleveren.

Energie bespaarcheck 
tijdens gesprek

Energie bespaarcheck 
voor en tijdens gesprek

Loop 2 + 2 extra 
berekeningen met EBV1 2 3

Juiste 
moment
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Maximum bedrag dat buiten beschouwing mag worden 
gelaten voor de berekening van de financieringslast



Gemak Spouwmuren
€2.500 

Zonnepanelen
€3.000 

Vloerisolatie
€3.000 

Inschatting kosten EBV
€8.500

Specificatie 

Totale lening
€208.500

Lening
€200.000

PDF



Wat een goede 
service 

van de bank!

Niet relevant in 
mijn situatie

“Het is ook logisch dat mijn adviseur het hierover heeft met mij” 
Reacties van klanten

Leuk! Goed om over na te
denken. Verrassende

uitkomst ook.

Wat een goed 
initiatief!

Zeer gaaf dat ABN 
AMRO 

hiermee bezig is



Is de Energie
Bespaar Check een
meerwaarde tijdens

het gesprek?

Zijn onze klanten
geïnteresseerd in 
duurzaam wonen?

Reacties van adviseurs

Hebben we hier 
tijd voor?

9 van 10
Ja!

8 van 10
Ja!7 van 10

Ja!

“Het is een meerwaarde in mijn dienstverlening” 



DUURZAAM WONEN IS SLIMMER WONEN
Bespreek uw mogelijkheden met uw hypotheekadviseur

MET VERDUURZAMING 
VAN UW WONING KUNT U 
DIRECT BESPAREN OP UW 
ENERGIEREKENING,
ZONDER HOGE KOSTEN 
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