
 

Persbericht: Bestaande belegger vult funding bijBouwe 

aan, weer voldoende funding voor alle rentes 15-30 jaar 

rentevast, niet-NHG 

AMSTERDAM, 26 oktober  bijBouwe is weer beschikbaar in de rentetarieven van 15 tot 

30 jaar rentevast niet-NHG, dankzij een bestaande belegger. Daarnaast introduceert 

bijBouwe een vooraankondiging voor rentetarieven die uit dreigen te verkopen, zodat 

adviseurs beter kunnen anticiperen op wisselingen in funding.  

Waarom waren jullie niet beschikbaar? 

Dat komt door de manier waarop wij werken. Beleggers investeren via ons in specifieke combinaties 

van rentevastperiodes en LTV, renteklassen. Wanneer een bepaalde renteklasse leeg is, en er geen 

nieuwe investeerder is opgelijnd, dan zoeken we geen nieuwe klanten voor die rentes. 

Dit is niet nieuw in de markt. Wanneer bijvoorbeeld banken geen nieuwe klanten zoeken, verhogen 

zij de rentes. Dat willen wij niet. Wij bieden nieuwe klanten altijd een eerlijke rente of we bieden ze 

niets. Voor bestaande klanten is er altijd geld beschikbaar voor een verlenging of verhoging tegen 

een scherpe rente. 

In de coronacrisis stortte Nederland zich massaal op het kopen van en het oversluiten van hun 

hypotheek, adviseurs en klanten wisten ons in grote aantallen te vinden. Hierdoor is de beschikbare 

funding voor nieuwe klanten veel sneller opgegaan dan we hadden verwacht, en moesten we 

sommige rentetarieven sluiten. 

Waarom zijn jullie nu wel weer beschikbaar? 

Gelukkig hebben onze beleggers vertrouwen in Nederlandse hypotheken en in bijBouwe. Daarom 

hebben we nu dankzij een bestaande belegger weer voldoende beschikbaarheid in 15-30 jaar, niet-

NHG. We verwachten hiermee in ieder geval tot het einde van het jaar voldoende funding 

beschikbaar te hebben. 

Kan het weer gebeuren, en zo ja, wat gaan jullie daaraan doen? 

Het is inherent aan de manier waarop wij hypotheken verstrekken dat het mogelijk weer kan 

gebeuren, en de markt blijft onvoorspelbaar. We begrijpen dat het vertrouwen van sommige 

adviseurs hierin wat beschadigd kan zijn. Daarom introduceert bijBouwe een vooraankondiging als 

een rentetarief binnen 2 weken uit dreigt te verkopen. 

Uiteraard zijn we constant met verschillende beleggers in gesprek om ook voor de periode daarna 

weer voldoende funding beschikbaar te hebben, zodat we jullie kunnen blijven helpen aan een 

hypotheek met een scherpe rente, uitstekende voorwaarden en voorspelbare verwerkingstijden. 

Wat is de impact op bestaande klanten van dit type hypotheekverstrekking? 

Zoals altijd geldt: voor bestaande klanten is er altijd funding beschikbaar om te verhogen of te 

verlengen, en alle offertes zijn altijd gedekt. 
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Over bijBouwe 

bijBouwe, is de eerste volledige online hypotheekverstrekker van Nederland. bijBouwe biedt 

aanbod van institutionele beleggers zoals (Nederlandse) pensioenfondsen gekoppeld. bijBouwe ziet 

de hypotheek niet als een transactie, maar als het begin van een lange termijn relatie. In de 

dienstverlening ligt de nadruk op kwaliteit, maar de inzet van technologie maakt het traject directer 

en makkelijker. bijBouwe is een initiatief van Dynamic Credit, de vermogensbeheerder en direct 

lender met meer dan EUR 10 miljard aan beleggingen onder beheer. 
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