
Groen Lenen is de lening voor alle duurzame woonoplossingen waarmee u 
verantwoord bewust én voordelig uw <naam product> financiert bij <naam 
aanbieder>. Omdat wij graag samen met u de wereld een beetje groener maken.

De voordelen van Groen Lenen
• De Groen Lenen-financiering geeft u verantwoord, veilig en betrouwbaar een 

ruimer budget; 
• Geld lenen om duurzaam te wonen zonder uw spaargeld te hoeven aanspreken;
• We spreken vooraf af wat u gaat betalen per maand en voor hoelang;
• U kunt kiezen voor een looptijd tot maar liefst tien jaar;
• U krijgt de garantie dat de rente tussentijds niet wijzigt;
• Boetevrij aflossen en 24/7 inzicht met de Santander App;
• U profiteert van de belastingteruggave op de rente voor alle energiebesparende 

maatregelen eigen woning;
• Uitstekend alternatief voor een 2e hypotheek maar dan zonder taxatie-,  

afsluit of notariskosten.

Hoeveel kost Groen Lenen per Maand?
Kies het maandbedrag dat het beste bij u past. Kiest u een langere looptijd, dan kiest u voor een lager 
maandbedrag. Tevens kiest u hiermee voor een betere gelegenheid tot goedkeuring van  
uw financiering.

Kom ik in aanmerking voor Groen Lenen?
Deze calculator geeft u een indicatie of financieren via Groen Lenen geschikt kan zijn voor u.  
Het geeft geen exacte uitslag.

<REKENVOORBEELDENTABEL
Plaats hier de rekenvoorbeeldentabel die voor uw producten geldt.  

Heeft u nog geen tabel en calculator? Neem dan contact op met ps@santander.nl >

<MAANDBEDRAGCALCULATOR 
DIE U AANGELEVERD HEBT GEKREGEN >

Groen Lenen is een initiatief van Santander Consumer Finance
Santander Consumer Finance S.A. is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in consumenten- 
financieringen en onderdeel van de Santander Group, een van de grootste financiële instellingen ter 
wereld. Zij streven ernaar een verantwoordelijke financiële instelling te zijn die bijdraagt aan een 
duurzame toekomst voor iedereen.

Hoe werkt Groen Lenen? 

1. Kies
Geef aan dat u per 
maand wilt betalen via 
Groen Lenen.

2. Vraag aan
Gegevens invullen 
en uploaden van 
identiteitsbewijs en 
eventueel een bewijs 
van inkomen en lasten.

3. Onderteken digitaal
Onderteken uw 
contract veilig online 
met iDIN.

4. Geregeld!
U start na levering met 
de maandbetalingen.
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Een niet-doorlopend kredietaanbod van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Toetsing en registratie BKR. Bekijk hier de algemene voorwaarden. [Naam bemiddelaar] treedt 
op als vrijgestelde bemiddelaar van Santander. [Naam bemiddelaar] en Santander geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit 
bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.


