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Infoblad
Dienstenwijzer Eigen 
Huis Financieringen
Eigen Huis Financieringen is een handelsnaam 

van Eigen Huis Geldzaken B.V.

De dienstverlening van Eigen Huis Financieringen wordt uitgevoerd door Eigen Huis Geldzaken B.V., 

een 100% dochteronderneming van Vereniging Eigen Huis die in de hoedanigheid van financieel 

dienstverlener onder de Wet op het Financiële Toezicht (Wft) valt.

Financieringen (persoonlijke leningen)
Door tussenkomst van Eigen Huis Geldzaken B.V. is 

het niet alleen mogelijk om een hypotheekadvies te 

verkrijgen en/of een hypotheek af te sluiten, ook is het 

mogelijk om een financiering (persoonlijke lening) aan te 

gaan. 

Met Eigen Huis Financieringen geven wij invulling aan 

de wens van consumenten die geen behoefte hebben 

aan een uitgebreid hypotheekadviestraject om een 

verbouwing en/of verduurzaming van de eigen woning te 

bekostigen, indien zij voor een beperkt bedrag (tot  

€ 15.000) een financiering nodig hebben. Voor bedragen 

vanaf € 15.000 is een (tweede) hypotheek mogelijk 

voordeliger. Voor doeleinden anders dan verbouwen 

en/of verduurzamen is het niet mogelijk om gebruik te 

maken van Eigen Huis Financieringen.

Anders dan bij hypotheekadvies en hypotheek afsluiten 

wordt deze dienstverlening niet uitgevoerd door 

Eigen Huis Geldzaken B.V. en de bij haar aangesloten 

organisaties, maar verwijzen wij u hiervoor expliciet 

door naar een derde (de financier). Dit betekent 

dat u zelf moet inventariseren of het af te nemen 

product (de persoonlijke lening) past in het financiële 

huishouden – voor nu en in de toekomst. Die afweging 

wordt dus in de eerste plaats door uzelf en daarnaast 

ook door de financier gemaakt. Wij stellen bij Eigen 

Huis Financieringen dan ook geen klantprofiel voor 

u op. De zorgplicht ligt volledig bij u als klant zelf 

en de financier. Eigen Huis Geldzaken B.V. fungeert 

uitsluitend als dienstverlener die u in het algemeen 

informatie verstrekt en u op uw verzoek online in contact 

brengt met de financier. Vervolgens kunt u online de 

financiering samenstellen (en indien) gewenst deze 

bij de financier aanvragen en afsluiten. Alle contacten 

verlopen vervolgens volledig via de financier. Eigen Huis 

Geldzaken B.V. is daar verder niet bij betrokken en voor 

het al dan niet aangaan van een persoonlijke lening via 

Eigen Huis Financieringen is Eigen Huis Geldzaken B.V. 

dan ook niet aansprakelijk

Eigen Huis Financieringen heeft via Eigen Huis Geldzaken 

B.V.:

- een vergunning van de AFM onder nummer 12010160,

- een KvK inschrijving onder nummer 32108799,

- een inschrijving bij het KiFiD onder nummer 

300.006610.
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OP WELKE WIJZE ONTVANGEN WIJ DE VERGOEDING?

Voor onze dienstverlening ontvangen wij een vergoeding. 

Wanneer u via onze bemiddeling een financiering hebt 

afgesloten, dan ontvangen wij een gemaximeerde 

vergoeding, zoals hieronder is weergegeven.

Deze vergoeding is onderdeel van de maandelijkse 

rente die u betaalt en wordt door de financier aan ons 

afgedragen. Naast deze vergoeding worden er geen 

andere kosten in rekening gebracht. 

WAT IS DE HOOGTE VAN DE VERGOEDING?

Eigen Huis Geldzaken B.V. ontvangt een maandelijkse 

vergoeding van 1‰ over het uitstaande saldo op de 

laatste dag van de betreffende maand. In het geval 

de financier de vergoeding tijdens de looptijd van de 

financiering wijzigt dan ontvangt u daarover tijdig bericht. 

De wijziging gaat in op het daarin aangekondigde 

moment, tenzij u besluit om uw financiering bij de 

financier met ingang van die datum te beëindigen.

WAT IS DE HOOGTE VAN DE VERGOEDING?

Eigen Huis Financieringen is exclusief voor leden van 

Vereniging Eigen Huis. Bent u nog geen lid, maar wilt 

u gebruikmaken van deze dienstverlening, dan is het 

noodzakelijk dat u lid wordt van Vereniging Eigen Huis.

LIDMAATSCHAP VAN VERENIGING EIGEN HUIS

Informatie over het lidmaatschap en de kosten vindt u 

op: eigenhuis.nl/lid-worden. 

BIJ WELKE FINANCIER WORDT DE 

PERSOONLIJKE LENING AFGESLOTEN?

Voor financieringen verwijzen wij u door naar Lender 

& Spender. Lender & Spender is als financier een 

innovatieve aanbieder van consumentenleningen met als 

missie de markt voor consumentenleningen eenvoudiger, 

transparanter, eerlijker en efficiënter te maken. Lender 

& Spender is voor de kleinere persoonlijke leningen 

de goedkoopste in de markt (peildatum 9 april 2021). 

Jaarlijks wordt de financier door Eigen Huis Geldzaken 

B.V. opnieuw beoordeeld.

WAT ALS U EEN KLACHT HEEFT?

Ondanks onze inspanningen om uw zaken naar wens te 

behandelen, kan het voorkomen dat u een klacht hebt 

of het ergens niet mee eens bent. In dat geval zullen wij 

altijd proberen om eerst samen met u naar een oplossing 

te zoeken. We verzoeken u in een dergelijk geval dan 

ook altijd contact met ons op te nemen. Daarvoor kunt 

u gebruikmaken van het e-mailadres: binnendienst@

eigenhuis.nl.

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u zich eventueel 

wenden tot het Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening (KiFiD) (Postbus 93257, 2509 AG 

’s-Gravenhage, Telefoon: 0900 - 35 52 248 (www.kifid.nl) 

of tot de gewone rechter.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?

Eigen Huis Financieringen is te bereiken via e-mail op: 

binnendienst@eigenhuis.nl. Bezoekadres van Vereniging 

Eigen Huis en Eigen Huis Geldzaken B.V. is: Displayweg 1 

te Amersfoort

HEEFT U VRAGEN? OF ADVIES NODIG? 

NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN U GRAAG.

Onze binnendienst is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.30 uur.  

Op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Bereikbaar via telefoonnummer (085) 08 11 510.

Dit is een uitgave van Eigen Huis Geldzaken B.V. (een 100% dochter van Vereniging Eigen Huis)
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