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MoneyView en Infofolio starten samenwerking 

Nationaal Woningen Profiel van Infofolio beschikbaar via MoneyView Analyzer  

Infofolio en MoneyView zijn een samenwerking gestart waarbij de gegevens van beide partijen aan elkaar 

worden gekoppeld. Infofolio ontwikkelde het Nationaal Woningen Profiel en stelt dat beschikbaar via de 

MoneyView Analyzer Woonverzekeringen. Het Nationaal Woningen Profiel bevat de gegevens van circa 10.000 

woningen, die representatief zijn voor heel Nederland. Deze kunnen met behulp van de MoneyView Analyzer 

worden doorgerekend voor alle op de markt beschikbare inboedel- en opstalverzekeringen. 

Infofolio levert daarbij de adresgerelateerde gegevens en informatieproducten vanuit haar landelijke database 

aan de verzekeringsbranche. Onderdeel daarvan zijn de herbouw- en inboedelwaarden die middels het Hermes- 

en Irismodel voortdurend worden herijkt en geactualiseerd. De combinatie van gegevens en analyses levert 

schadeverzekeraars een betere risico-beheersing, omdat de hoogte van de te vragen verzekeringspremies beter 

aansluit bij het risicoprofiel van de verzekerde objecten. 

MoneyView biedt met de MoneyView Analyzer de mogelijkheid om voor alle inboedel- en opstalverzekeringen 

die op de markt worden aangeboden, premies te berekenen. Door het Nationaal Woningen Profiel te gebruiken 

worden deze berekeningen gebaseerd op onder meer de daadwerkelijke inboedel- en opstalwaardes waardoor 

een representatief en op de werkelijkheid gebaseerd marktbeeld ontstaat. 

Over de koppeling tussen Infofolio en Moneyview 

De MoneyView Analyzer Woonverzekeringen wordt op abonnementbasis aangeboden. Dit abonnement kan 

dankzij deze samenwerking worden uitgebreid met een abonnement op het Nationaal Woningen Profiel, dat 

door Infofolio twee keer per jaar van een update wordt voorzien. Daarnaast hebben MoneyView en Infofolio ook 

hun webservices gekoppeld, waardoor deze door alle internetvergelijkers in Nederland kunnen worden gebruikt 

voor het berekenen van premies van opstal- en inboedelverzekeringen, zonder dat daarvoor gegevens bij de 

verzekerde behoeven te worden opgevraagd. 

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 MoneyView 

ProductManager, MoneyView Analyzer en AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen 

voor banken, verzekeraars en adviseurs.  

Over Infofolio 

Infofolio is voor een snel groeiend aantal schadeverzekeraars, volmachten, serviceproviders en vergelijkers de facto leverancier 

voor het leveren van objectgerelateerde gegevens vanuit haar landelijke database.  Met haar econometrische Hermes- en 

Irismodellen berekent Infofolio voortdurend actuele herbouw- en inboedelwaarden. De Infofolio informatiediensten 

worden gebruikt bij het vergelijken, offreren, accepteren en prolongeren van opstal- en inboedelpolissen en het 

actualiseren en analyseren van schadeportefeuilles. Hiermee verkrijgt men actuele en objectieve gegevens over onder 

andere de verzekerde waarde, het premiepotentiëel en risico's van de portefeuille.  
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