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Een waardevolle toevoeging aan het bestaande distributienetwerk

Den Haag, 22 april 2021 – Met VCN HypotheekService als nieuwe partner, breidt Lot Hypotheken haar
distributiekanaal uit met circa 1.200 onafhankelijke intermediairs. Lot Hypotheken verstevigt hiermee wederom
haar marktpositie binnen de hypotheekbranche.
VCN HypotheekService is volgens Saskia Buursink, commercieel directeur Lot Hypotheken, een waardevolle
toevoeging op het bestaande distributienetwerk. “Wij zijn zeer blij met deze samenwerking met VCN
HypotheekService. We realiseren een forse uitbreiding van onze distributie waarmee we verder invulling geven
aan de groeiambities van Lot. Daarnaast zien we met VCN HypotheekService een kans om woningverduurzaming
binnen de keten beter op de kaart te krijgen en samen een stap voorwaarts te zetten.”
Harrie-Jan van Nunen, directeur VCN HypotheekService: “De eigentijdse aanpak van Lot past goed bij onze
organisatie. Bovendien kunnen we elkaar versterken op het gebied van de energietransitie. Wij zien een duidelijke
rol voor de hypotheekadviseur in de toenemende vraag naar verduurzaming van woningen. Lot maakt het
aantrekkelijk voor onze adviseurs om dit onderwerp bespreekbaar te maken. We kunnen onze krachten bundelen
en inhoudelijke ondersteuning bieden bij de vraag naar verduurzaming.”
VCN HypotheekService is de koepelorganisatie van hypotheekformules United Capital, De Financiële Makelaar en
Financieel Support Nederland. VCN HypotheekService biedt oplossingen op het gebied van hypotheken,
financieringen, bankgaranties en inkomensanalyses.

Noot voor de redactie
Kijk voor meer informatie op onze website (www.lothypotheken.nl) of neem contact op met Saskia Buursink.
TALK ABOUT is het PR-bureau van Lot Hypotheken. Voor meer persinformatie of het aanvragen van interviews
neem dan contact op:

Saskia Buursink

Carli Aardoom

T: 070 342 5031
E: saskia@lothypotheken.nl

T: 076 581 54 66
E: carli@talkabout.nu

Lot Hypotheken is een Nederlandse hypotheekaanbieder en 100 procent dochter van NIBC Bank. Lot verstrekt
hypotheekoplossingen voor de aankoop, verduurzaming en verbouwing van woningen. Duurzaamheid staat
hoog in het vaandel en Lot biedt aantrekkelijke voorwaarden en een efficiënt hypotheekproces. Lot hypotheken
zijn verkrijgbaar via een geselecteerd aantal intermediairs.

