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Amsterdam, 15 april 2014 

Freo en OHRA scoren voor 4e jaar op rij  

5 sterren voor prijsstelling Doorlopend Krediet 

Grootbanken scoren als vanouds op Flexibiliteit 

Zoals elk jaar onderzocht MoneyView in de maand april de stand van zaken in de markt voor Zoals elk jaar onderzocht MoneyView in de maand april de stand van zaken in de markt voor Zoals elk jaar onderzocht MoneyView in de maand april de stand van zaken in de markt voor Zoals elk jaar onderzocht MoneyView in de maand april de stand van zaken in de markt voor 

Consumptieve Kredieten. Van hConsumptieve Kredieten. Van hConsumptieve Kredieten. Van hConsumptieve Kredieten. Van het moment dat MoneyView deze jaarlijkse peiling startte, in 2011, zijn het et moment dat MoneyView deze jaarlijkse peiling startte, in 2011, zijn het et moment dat MoneyView deze jaarlijkse peiling startte, in 2011, zijn het et moment dat MoneyView deze jaarlijkse peiling startte, in 2011, zijn het 

OHRA en Freo die consequent de aantrekkelijkste tarieven bieden voor hun Doorlopende Kredieten, OHRA en Freo die consequent de aantrekkelijkste tarieven bieden voor hun Doorlopende Kredieten, OHRA en Freo die consequent de aantrekkelijkste tarieven bieden voor hun Doorlopende Kredieten, OHRA en Freo die consequent de aantrekkelijkste tarieven bieden voor hun Doorlopende Kredieten, 

terwijl Freo dit ook voor de Persoonlijke leningen presteert. Beide aanbieders komen terwijl Freo dit ook voor de Persoonlijke leningen presteert. Beide aanbieders komen terwijl Freo dit ook voor de Persoonlijke leningen presteert. Beide aanbieders komen terwijl Freo dit ook voor de Persoonlijke leningen presteert. Beide aanbieders komen dan ook voor de dan ook voor de dan ook voor de dan ook voor de 

vierde keer in aanmerking voor een 5vierde keer in aanmerking voor een 5vierde keer in aanmerking voor een 5vierde keer in aanmerking voor een 5----sterren ProductRating 'Prijs' voor hun Doorlopende Krediet. sterren ProductRating 'Prijs' voor hun Doorlopende Krediet. sterren ProductRating 'Prijs' voor hun Doorlopende Krediet. sterren ProductRating 'Prijs' voor hun Doorlopende Krediet.     

MoneyView kijkt niet alleen naar de rente die aanbieders vragen voor hun kredieten, ook de voorwaarden 

worden onder de loep genomen. Ook hier is een duidelijk patroon waar te nemen: de grootbanken ING en 

ABN AMRO vragen dan wel iets hogere tarieven dan de directe aanbieders Freo en OHRA, ze bieden óók 

de meeste mogelijkheden en flexibiliteit aan hun klanten. Beide partijen scoren dan ook een 5-sterren 

ProductRating voor de flexibiliteit van hun Persoonlijke Lening. Bij de Doorlopende Kredieten is het enkel 

ABN AMRO dat de klok luidt: beide producten die in deze categorie in aanmerking komen voor 5 sterren 

voor Flexibiliteit zijn afkomstig van ABN AMRO 

 

Overigens mag niet onvermeld blijven dat ook Directa 5 sterren scoort, op de prijsstelling van haar 

Persoonlijke Lening 

 

MoneyView’s Special Item over Consumptieve Kredieten kunt u  gratis downloaden op 

www.specialitem.nl. 

 

Over MoneyView  

MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op 

dagelijkse basis de productontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, 

schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met producten als de 

ProductManager, Advisa Online en AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor 

banken, verzekeraars en adviseurs.  
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