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Within this box

place client logo

Wie zijn wij?

Samenwerking / Partnership

Vastgoed voor eigen gebruik

Duurzaamheid

Agenda
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I&V

MKB Banking

Verzekeren

Dagelijkse
Bankzaken

MVB/DGA’s

MKB Banking

Acquisitie

Fintech

MKB Banking Acquisitie

► Nieuwe relaties

► Aanspreekpunt voor intermediairs

► Verbinden in netwerken

► Bedrijfsfinancieringen 

► Lease

CBC

MeesPierson

Particulier

Zakelijk

Wonen
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Bedrijf en
ondernemer

De markt verandert:

• Kennis delen over relevante trends en 

ontwikkelingen

• Goede vertaalslag van de 

kredietaanvraag

• Zorg voor volledige aanvragen

• Trainingen in financiële diensten

Intermediair

Partnerschap & 
Vertrouwen
Goede samenwerking levert 
duidelijke voordelen op Partnerschap & 

Vertrouwen



Financieringsbeleid Onroerend Goed

• Bevoorschotting : 70% van de marktwaarde

• Looptijd: 10 jaar juridische looptijd – 20 jaar economische looptijd

• Waardebepaling o.b.v. marktwaarde uit actueel taxatierapport .

• Financiering dient vanuit de bedrijfsexploitatie gedragen te kunnen worden. Huurinkomsten worden hier niet in 
meegenomen.

• Eisen taxatierapport: 

• Uitvoering conform NRVT en IVS en/of EVS

• Taxatierapport dient opgesteld te worden in opdracht van ABN AMRO t.b.v. de financieringsaanvraag.

• Opdrachtnemer dient te voldoen aan de standaard opdrachtvoorwaarden

• Doel van de taxatie dient benoemd te worden

• Er dient een volledige taxatie uitgevoerd te worden

• De waardebepaling van het object vindt plaats op basis van: Marktwaarde zoals gedefinieerd in IVS en/of EVS.
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Uitgangspunten: afwijking mogelijk bij een juiste onderbouwing. (<€1.000.000,-)



Financiële analyse en Financiële risico’s
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Duurzaamheid
Betere bank die bijdraagt
aan een betere wereld

ABN AMRO stelt het klantbelang 

centraal en wil op de lange termijn 

duurzame waarde creëren voor 

alle stakeholders – waaronder 

onze klanten, aandeelhouders, 

medewerkers en de maatschappij 

als geheel. 
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https://www.duurzameinvesteringstool.nl



WHY

HOW

WHAT

▪ Missie 2030

▪ Duurzame investeringstool

▪ Doelstellingen ABN AMRO 2019
▪ Overgaan tot actie



Bebouwde
omgeving

Overig

40%

De wereld verandert… 

het klimaat verandert…

Gebouwde

omgeving

Wij staan voor een grote uitdaging

90% CO2 reductie in 2050

Verantwoordelijk voor 40% CO2-uitstoot

Internationaal klimaatverdrag 

Parijs

49% CO2 reductie in 2030Nederland

Financiert 10% van de gebouwde omgeving in Nederland

ABN 

AMRO



Informatieplicht 
Erkende maatregelen 
< 5 jaar terugverdiend 

(juni 2019)
Energielabel C

kantoren
Energielabel A 

kantoren

Start 
Aardgasvrij 

maken
Energieneutraal

Bestaande bouw

Nieuwbouw

Bijna Energie 
Neutrale Gebouwen

Energie Neutrale 
Gebouwen (ENG)

Aardgasvrij

Agenda van de rijksoverheid



Missie 2030 → In 2030 hebben alle woningen en 
kantoren die wij financieren gemiddeld energielabel A

Ga naar www.duurzameinvesteringstool.nl

ABN AMRO financiert 100% van 
verduurzamingsmaatregelingen
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