
ADVERTENTIE

Snel, eenvoudig, én voordelig een 
compleet financieel rapport.

Overtuig uzelf op finanscan.nl

 Duidelijke signalering pensioentekort

         Begrijpelijke uitleg ANW, WIA, AOW en WW

                 Géén software installeren (online)

                     Zeer gebruiksvriendelijk

                         Géén opleiding (plug & play)

                                    Géén abonnement 

     (slechts € 3,95 per rapport)
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NIEUWS | 5“ Ik krijg merkbaar minder nieuwe klanten via ‘Zoek 
Hypotheekadviseur’ door de advertentie van Delta Lloyd”

 GHANDIE MUNGRA, DIRECTEUR-EIGENAAR DAMEYON

“Advertentie op ‘Zoek hypotheekadviseur’ kost ons klanten”
Independer.nl gaat voorlo-

pig door met de adverten-

tiepositie boven de beoor-

delingen van hypotheekadvi-

seurs op ‘Zoek hypotheek-

adviseur’. Ghandie Mungra, 

directeur-eigenaar van 

Dameyon, vindt het onbe-

hoorlijk.

Mungra ageerde eerder 

tegen de advertentie van de 

Rabobank die boven zijn 

topbeoordeling stond. Inde-

pender.nl verklaarde dat 

het ging om een pilot, in het 

kader van de zoektocht 

naar een verdienmodel 

voor ‘Zoek hypotheekadvi-

seur’ (dat volgens een 

recent persbericht inmid-

dels 100.000 bezoekers 

trok). Sinds kort prijken er 

echter zeer wervende 

advertenties van Delta 

Lloyd. Momenteel is dat er 

een van Delta Lloyd Bank, 

in het kader van de op 7 

september gestarte cam-

pagne ‘Goed voorbereid uw 

hypotheek verhuizen’. 

Daarvoor stond er een 

Delta Lloyd-advertentie die 

nota bene doorklikte naar 

een eigen site van de verze-

keraar waarop de consu-

ment adviseurs kan zoeken. 

Dus wie zich laat verleiden 

door de advertentie en 

gelijk doorklikt, kwam 

terecht bij door Delta Lloyd 

geselecteerde hypotheekad-

viseurs. Dat terwijl Inde-

pender.nl nu net wil berei-

ken dat de consument 

zorgvuldig een hypo-

theekadviseur kiest.

De Almeerse hypotheekin-

termediair Dameyon is laai-

end over de aanpak. Direc-

teur Ghandie Mungra zegt 

ook merkbaar minder 

nieuwe klanten te krijgen 

via ‘Zoek hypotheekadvi-

seur’ vanaf het moment dat 

de Delta Lloyd-advertenties 

zijn verschenen. Dat steekt 

extra omdat Dameyon in 

Almere de best scorende 

hypotheekadviseur is. 

Sowieso scoort Dameyon 

met een 9 als een van de 

allerbeste kantoren.

Independer toont zich ech-

ter ongevoelig. Gevraagd 

om een reactie zegt Chris-

tian Bouter: “Uiteraard 

houden we in de gaten hoe 

vaak er geklikt wordt op de 

advertentie en de diverse 

hypotheekkantoren in de 

top-10. De eerste resultaten 

geven aan dat de adverten-

tie met name bijdraagt aan 

een ‘branding’-doelstelling 

en nagenoeg geen e!ect 

heeft op de bezoekersaan-

tallen op de pro"elpagina 

van bijvoorbeeld Dameyon 

in Almere.”

Mungra: “Dat laat onverlet 

dat er werkelijk minder 

nieuwe klanten tot ons 

komen via ‘Zoek hypo-

theekadviseur’ als die 

advertentie er staat. Inde-

pender claimt onafhanke-

lijkheid te bieden, maar 

daarvan is op deze manier 

geen sprake.”

Independer verdedigt zich 

door te stellen dat de adver-

tentieposities nodig zijn om 

‘Zoek hypotheekadviseur’ 

te "nancieren. Bovendien 

zou van beïnvloeding van 

de consument dus geen 

sprake zijn. Bouter: “Wij 

hebben forse bedragen 

geïnvesteerd om de kwali-

teit van hypotheekadvies 

transparant te maken en 

daarmee te helpen het ver-

trouwen van de consument 

terug te winnen. Om inves-

teringen terug te verdienen, 

bieden wij advertentieposi-

ties (onder andere ads door 

Google). Eerder hebben we 

de advertentiepositie Delta 

Lloyd getest met een Rabo-

bank-advertentie. Aan de 

ene kant om te checken of 

de consument een duidelijk 

onderscheid ziet tussen de 

advertentie en het zoekre-

sultaat en aan de andere 

kant om eens te polsen hoe 

hier op gereageerd wordt 

vanuit de branche. Beide 

zijn positief uitgevallen en 

dus zal deze advertentiepo-

sitie blijvend beschikbaar 

zijn. Met name intermedi-

aire aanbieders tonen veel 

interesse voor deze positie.”

Het is begrijpelijk dat Inde-

pender zijn investeringen 

wil terugzien, maar het is te 

hopen dat deze advertentie-

positie toch wordt herover-

wogen. Waarschijnlijk zou 

al veel gewonnen zijn als zij 

niet pal boven de best sco-

rende kantoren staat, maar 

daaronder of ernaast. En 

wat is er mis met het alter-

natief dat de consument 

een bijdrage betaalt voor de 

informatie op ‘Zoek hypo-

theekadviseur’?

SOORT STRIPPENKAART

Bouter kondigt overigens 

aan dat advertenties zoals 

die nu van Delta Lloyd op 

termijn niet meer getoond 

zullen worden. Independer 

bereidt een aantal nieuwe 

functionaliteiten voor. Bou-

ter: “Met de functionaliteit 

die we dit najaar lanceren, 

kunnen adviseurs zelf leads 

genereren via hun pro"el-

pagina. Via het gratis extra-

net kunnen hypotheekkan-

toren een ‘afspraak 

adviseur’-button plaatsen. 

Om deze button geplaatst 

te krijgen, dient van tevoren 

een bedrag overgemaakt te 

worden aan Independer.nl, 

waarmee een soort strip-

penkaart gekocht wordt. 

Binnen het extranet wordt 

het resterend saldo aan 

leads bijgehouden. Voor 

banken, hypotheekketens 

en landelijke organisaties 

bestaat de mogelijkheid om 

direct door te linken naar 

de eigen website, waarbij 

per klik wordt afgerekend.”

In de loop van volgend jaar 

zal Independer.nl volgens 

Bouter ook een betaalde 

variant van het extranet 

lanceren met uitgebreide 

functionaliteiten. “Tegen 

een maandelijkse vergoe-

ding kan dan bijvoorbeeld 

het webadres van het kan-

toor geplaatst worden, er 

kan een ‘call me now’-but-

ton worden geplaatst even-

als foto’s en e-mailadressen 

van adviseurs. Maar ook zal 

de advertentie zoals die van 

Delta Lloyd dan níet meer 

getoond worden.”  


