
De SpaarBeter Hypotheek
‘‘De eerste echte innovatie sinds jaren.’’

Herbert Meinders, bedenker van het concept van 
de SpaarBeter Hypotheek vertelt over hoe innovatie 
nog kan binnen de hypothecaire branche, en geeft 
een kijkje achter de schermen van de wereld van 
productontwikkeling en IT.

In een vlot verhaal laat Herbert zien waarom 
ontwikkelingen traag gaan, of helemaal niet van 
de grond komen, en hoe hij daar zijn weg in heeft 
gevonden.

Zoekt u een spreker voor uw (personeels)
bijeenkomst of seminar, die een zakelijk verhaal 
houdt zonder technische te worden, dan is Herbert 
Meinders wellicht de spreker die u zoekt.
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De SpaarBeter hypotheek is de eerste hypotheek die meer 
rente vergoedt op uw spaargeld dan u betaald op de lening. 
Door deze hoge rentevergoeding hoeft u maandelijks minder 
te sparen om toch op hetzelfde gegarandeerde eindkapitaal uit 
te komen. 
De hoogte van de rentevergoeding op uw spaargeld kan bij 
een hypotheekrente van 6% oplopen tot boven de 10%. Bij een 
lening van € 200.000 bespaard u al snel € 35,- per maand.

De hoge rentevergoeding wordt mogelijk gemaakt door een 
rekenmodel dat kan berekenen wat de invloed is van lage 
lasten op het oversluitgedrag. Immers hoe langer een klant 
bij de bank / verzekeraar blijft hoe lager de kosten van de 
hypotheek zijn. Deze besparingen worden in de vorm van een 
hoge rentevergoeding terug gegeven aan de klant.

Als u optimaal wilt profiteren van de hoge rente op uw 
spaargeld dan moet u de looptijd uitzitten. Immers hoe langer 
u blijft hoe meer u gespaard heeft en over dit hogere bedrag 
krijgt u maandelijks rente vergoed.

De SpaarBeter hypotheek is een product van de hypotheker.

De werking van de SpaarBeter hypotheek




