
 
 

 
                                                                          
 
Persbericht              
 
 
Eerste Attens hypotheek geaccepteerd  
 

 

14 oktober 2015 – Attens Hypotheken heeft ruim een week na de lancering de eerste offerte 

geaccepteerd. Deze hypotheek is aangebracht door De Hypotheker in Assen. 

 

Aljen Hulleman, adviseur bij de Hypotheker Assen: “Attens Hypotheken trok direct mijn belangstelling, 

vanwege de aantrekkelijke rente en specifieke voorwaarden voor medewerkers in de sector Zorg en 

Welzijn. Ik kon onmiddellijk de aanvraag doen voor een van mijn klanten. Erg leuk dat wij nu de eerste zijn.” 

 

Rob Buijs, senior accountmanager voor Attens Hypotheken: “ Het is altijd spannend om een nieuw merk in 

de markt te zetten. Het is mooi om te zien dat er goed op Attens Hypotheken wordt gereageerd. Wij kregen 

op de dag van de lancering al diverse aanvragen binnen. Sindsdien is het niet meer stil geweest. “ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attens Hypotheken 
Attens Hypotheken is ontwikkeld met medewerking van PGGM&CO. Deze ledenorganisatie voor de sector 
zorg en welzijn heeft haar leden gevraagd naar hun wensen op het gebied van hypotheken. Die wensen 
zijn vertaald naar een hypotheek speciaal voor deze sector. De hypotheken die Attens verstrekt, komen uit 
het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW), dat verantwoordelijk is voor de pensioenen van ruim twee 
miljoen (oud-)medewerkers in deze sector. De Attens hypotheken worden aangeboden door Attens 
Hypotheken B.V.. Dit is een initiatief van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.. Syntrus Achmea 
Real Estate & Finance B.V. is een specialist die al jaren lang hypotheken verstrekt en beheert. 
 
De Hypotheker 
De Hypotheker is de grootste onafhankelijke hypotheekadviesketen van Nederland. De franchiseketen 
heeft zo’n 160 vestigingen, verspreid door het hele land. De medewerkers van De Hypotheker zorgen er 
dagelijks voor dat de consument een advies krijgt dat is toegesneden op de persoonlijke financiële situatie. 
De Hypotheker werkt samen met de belangrijkste banken, verzekeraars en spaar- en 
beleggingsinstellingen in Nederland. Via de uitgebreide website www.hypotheker.nl hebben consumenten 
de mogelijkheid om zich te oriënteren en een eerste advies in te winnen. De Hypotheker bestaat 30 jaar en 
heeft in deze periode meer dan een miljoen klanten aan een passende hypotheek geholpen. 
 

 

http://www.hypotheker.nl/

