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Hetkangewoon start samenwerking met bijBouwe voor online 

hypotheken 

 
Hetkangewoon is een samenwerking aangegaan met online hypotheekverstrekker 

bijBouwe. Deze overeenkomst past in de strategie van hetkangewoon om 

samenwerkingen aan te gaan met partners die hypotheekproducten aanbieden voor een 

breed publiek. bijBouwe is de tweede hypotheekaanbieder, waarbij klanten via de 

portal van hetkangewoon zonder tussenkomst van adviseur een hypotheek voor slechts 

€ 300 kunnen afsluiten.    

 

Via de website www.hetkangewoon.nl kunnen consumenten kijken of zij in aanmerking 

komen om zelf online een hypotheek af te sluiten en welk bedrag zij kunnen lenen. 

Tevens kunnen zij een vergelijking maken tussen de diverse hypotheekaanbieders. 

Vervolgens kan de consument zelf een hypotheekofferte aanvragen.  

 

De hypotheken van bijBouwe zijn nu ook via het onlineportal ‘Hetkangewoon zelf’ 

ontsloten. bijBouwe is de tweede hypotheekverstrekker van hetkangewoon zelf en is een 

relatief nieuwe speler op de hypotheekmarkt met scherpe rentetarieven. Zij koppelt de 

vraag van consumenten naar hypotheekgeld direct aan het aanbod van institutionele 

beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Consumenten profiteren van een 

scherpe rente en beleggers krijgen op hun beurt een goed en duurzaam rendement op 

hun investering.  

 

bijBouwe geeft huizenkopers snel duidelijkheid over het kunnen afsluiten van een 

hypotheek. Binnen één werkdag ontvangt de klant een offerte en binnen vijf werkdagen is 

de hypotheek afgehandeld en klaar voor de notaris. De klant heeft daarbij de keuze om 

zelfstandig of met tussenkomst van een adviseur als hetkangewoon een hypotheek af te 

sluiten.  

 

Over hetkangewoon 

Het mogelijk maken van de koop van een woning is het belang van de initiatiefnemers 

van hetkangewoon. De hypotheek is het middel, de woning het doel. De kernwaarden 

zijn: simpel, scherp, solide, slim en snel. De diensten: vergelijken, berekenen, online 

afsluiten en advies. Hierdoor heeft de klant de keuze zelf verschillende hypotheken te 

vergelijken, maandlasten en mogelijkheden zelf te berekenen en zelf een hypotheek af te 

sluiten. Daarnaast biedt hetkangewoon online video en face-to-face adviesgesprekken 

met Wft-gecertificeerde adviseurs. Zij bieden zo voor iedere klant dienstverlening op maat 

http://www.hetkangewoon.nl/


aan zonder onnodige kosten. De initiatiefnemers achter Hetkangewoon zijn 

Hetkangewoon Invest en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM. 

 

Over bijBouwe 

bijBouwe is als eerste volledige online hypotheekverstrekker een van de meest 

veelbelovende hypotheekverstrekkers van Nederland. bijBouwe biedt hypotheken aan van 

€ 37.500 tot € 1 miljoen. De vraag van consumenten wordt direct aan het 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 biedt daardoor lagere kosten voor het afsluiten 

en scherpe rentetarieven. 

 

 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Hetkangewoon, Nicole Hermans, commercieel manager, telefoon 030 6097222 of 

nicole.hermans@hetkangewoon.nl. Zie ook www.hetkangewoon.nl.  

 

bijBouwe, Bouwe Kuik, directeur en oprichter, telefoon 020 794 6056 of 

bouwe.kuik@bijbouwe.nl . Zie ook www.bijbouwe.nl  
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