
GGroen Hypotheek Adviseur  
Mijn naam is Henk Revenberg, en ik noem mijzelf Groen Hypotheek Adviseur. Ik heb een 
groene achtergrond: de Hogere Tuinbouwschool met diverse banen in de tuinbouw en een 
eigen moes- en fruittuin voor biologische teelt. Ik heb mij daarnaast geschoold in o.a. 
persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn, enneagram coaching, alternatieve healing, 
meditatie en esoterie. Groen staat voor mij ook voor verbondenheid met de Natuur en de  
Schepper. Ken mezelf, herken de ander, verken de wereld is mijn levenswijze. 
 
Ik kies voor groen, voor natuurlijke groei, voor het uitgangspunt dat geld een middel is en 
geen doel. Om die reden ben ik vanuit Fintura (sinds 1-1-99) verder gegaan onder de 
naam Groen Hypotheek Advies (sinds 1-1-19).  
De websites www.groenhypotheekadvies.nl   en www.fintura.nl zijn beide online. 
 
Er bestaat geen groen geld of groene schuld, maar je kan wel kiezen voor een groene 
adviseur, een groen advies, een advies dat zich onderscheidt in eerlijkheid,  transparantie 
en duurzaamheid. Natuurlijk Doen, kies voor GROEN. 
 
Mijn drijfveer en motief is:  

Een duurzaam advies voor een eerlijke prijs 
 
 

Een betere wereld begint bij jou en mij  
Bouw mee aan een betere financiële toekomst, een groene toekomst voor nu en later. 
  

 Contact 
Groen  Hypotheek Advies  
Horst 33 55 
8225 ND  Lelystad 
 
T  03 20 28 28 67 
M 06 23 73 81 28 
 
Email: 
info@groenhypotheekadvies.nl 
 
Website:  
www.groenhypotheekadvies.nl 
 
Een afspraak bij jou thuis of op een 
avond is ook mogelijk. 

 
 

Goed Geregeld…Goed Gevoel 
Geld & Geluk, dat lijkt niet samen te kunnen of te mogen gaan. “Geld 
maakt niet gelukkig” is een overtuiging waarmee velen van ons zijn 
geprogrammeerd. Het klopt dat geld alleen niet gelukkig maakt. Maar 
zonder geld wordt geluk, gezondheid, goed wonen, goed eten, je goed 
voelen e.d. wel heel lastig. Geld, Geluk en een Goed Gevoel kan heel 
goed samen gaan. En je kan ook meer goed doen met geld.  

 
 
 
 

 

 

Groen Hypotheek Advies  
Met GROEN meer DOEN 

 

Met een Groen Hypotheek Advies  
doe je meer voor minder 

Samen zorgdragen 
voor onze aarde 

Een eigen huis,  

een plek onder de zon 

Waardevol & Beetaalbaar 

� Betrouwbaar; trouw aan jouw belang 

� Onafhankelijk; jouw belang voorop 

� Transparant; openheid van zaken 

� Tijd & aandacht; raad op maat 

� Duurzaam; samen kom je verder 

� Betrokken; hart voor mens & milieu 

� Deskundig; 20 jaar ervaring  

in hypotheekadvies 



 

KKies voor Groen 
Wanneer je een huis koopt heb je meestal wel een vorm van financiering nodig. De weg 
vinden in het oerwoud aan mogelijkheden is lastig en complex. Dan is een goede kompas 
en gids heel handig. Maar waar vind je die?  Zoveel adviseurs, aanbieders en producten. 
Wat en wie maakt daarin het verschil? 
 
Wat je dan natuurlijk kan doen: Kies voor Groen. Jij kunt met je keuzes en geld 
duurzame ontwikkeling stimuleren en financieren. Met jouw geld kun je veel invloed 
uitoefenen om de wereld mooier te maken. Voor jezelf en voor volgende generaties. 
  

Groen staat voor 
� vrijheid, veiligheid, betrouwbaarheid, rust en orde.  
� een heilzame en kalmerende werking op lichaam, ziel en geest.  
� de combinatie van blauw (lucht) en geel (zon): kooldioxide, water, warmte en licht 

doen planten groeien. 
� de kleur van het hart: hart voor mensen, hart voor de natuur en de aarde, hart voor 

geld dat goed doet voor gemeenschappelijk welzijn. 
� mijn werkwijze en levensvisie. 
 

Wat is een Groene Hypotheek 
Een groene hypotheek is een duurzame hypotheek, wat betekent een onafhankelijk, eerlijk, 
transparant, duidelijk onderbouwd advies dat past bij jouw persoonlijke wensen en 
mogelijkheden.  
 
We bespreken de mogelijkheden van een Energie Besparing Budget en Energie 
besparende voorzieningen, zodat je na aankoop of later je woning meer energieneutraal 
kunt maken. Het verduurzamen van je woning kun je vaak meefinancieren in de 
hypotheek.  
 
Groen betekent meestal besparen van energie en geld. 

 
Natuurlijk doen, maak het Groen.  

Waarom Groen doen 
Wat betekent dit allemaal voor jou? Daar kom je achter door een afspraak met mij te 
maken. Geen woorden maar daden: jij maakt het verschil door de keuze die je maakt.  
 

Verduurzamen doe je samen  
Een groene hypotheek sluit je niet voor even, maar voor een (groot) deel van je leven. Dan 
is flexibiliteit nu en later van belang. Ik kan je informeren en begeleiden bij een persoonlijk 
energieadvies, een woningverbeterplan of duurzaamheidslening. Daarbij maak ik zo nodig 
gebruik van de diensten van specialisten en leveranciers.  
 
Ook geef ik informatie over de duurzaamheid van je hypotheek en de achtergrond en 
voorwaarden van de geldverstrekker. Er zijn geldverstrekkers die mensvriendelijker, 
transparanter, flexibeler en duurzamer zijn dan andere partijen. Kies dus bewust wie je 
adviseur is, van wie je geld leent en waaraan je geld uitgeeft. 
 

De kleur van geld 
“Geld is niet fout of goed, het gaat erom wat je ermee doet” was een slogan van ASN die 
de kern aangeeft. Je kan geld groen maken door bijvoorbeeld te investeren in 
zonnepanelen, isolatie, energiebesparing, investering in windmolens, etc.  
 

Ik help je graag om je geld, woning en hypotheek groen te maken. 
 
Geld heeft pas echt waarde door wat jij er mee doet. Jij werkt voor je geld dus doe er iets 
goeds mee. Dien niet het geld maar laat het geld jou dienen.  
 
Ik kies voor behoud van de menselijke maat, zorg, tijd en aandacht voor mijn klant en 
persoonlijke betrokkenheid.  
 

Spreekt mijn levensvisie en werkwijze je aan?  
Neem contact met mij op voor een kosteloos oriënterend gesprek.  

 


