RABOBANK OPENT POP UPSTORE VOOR HYPOTHEKEN

“We spelen
graag in op de
behoefte van
de klant”

Even iets totaal anders. Een geweldige pop-up
store voor hypotheekadvies. Rabobank gaat met
haar tijd mee en opende op zaterdag 4 november
een pop-upstore voor hypotheken in het centrum
van Dordrecht. “We spelen graag in op de behoefte
van de klant,” aldus Arne du Burck, manager financieel
advies bij Rabobank Drechtsteden.

“Het blijft maar druk met hypotheekaanvragen en daarom hebben we deze tijdelijke vestiging geopend. Een pop-up store is er juist
om in te spelen op actualiteiten. Bezoekers
kunnen er hun vragen kwijt over hypotheken en wonen. Ze kunnen bijna de hele
week, zonder afspraak, terecht op
deze toplocatie,” gaat Du Burck
verder. “Ook op zondag, en
met ruime openingstijden
die aansluiten bij de omliggende winkels.”

Lokale
ondernemers

De Rabobank pop-up store
bevindt zich in hartje Dordrecht. Coffeelicious zorgt de
hele week voor wat lekkers bij
de koffie. En Miryam Schotman
interieurs verzorgde de hele inrichting.
“De Rabobank vroeg mij een chique huiselijke woonkamersfeer te creëren in plaats van
een zakelijk kantoor. Ik heb daarom gekozen
voor een grote loungebank met luxe kussens

in zijde, fluweel, linnen etc. En de kleur terra vanwege de oranje/blauwe kleuren van het
logo van de Rabobank. Voorin staat een stoere eettafel met daaraan een eetkamerbank en
vier stoelen in een blauwe stof. Het resultaat
mag er zijn,” glimlacht Schotman. Kijk voor meer informatie op: www.miryamschotmaninterieurs.nl.
“De samenwerking
met lokale ondernemers vind ik een
mooi voorbeeld van
onze
coöperatieve
gedachte. Ik vind het
belangrijk om dit samen met hen te doen.
Dit zit in mij als mens,
maar zeker ook in een organisatie als de Rabobank. Bij nieuwe
initiatieven denken we altijd ‘kunnen we er
nog klanten in betrekken?’ Deze pilot duurt
zes maanden en daarna bekijken we hoe we
verder gaan,” aldus Du Burck.

Hypotheek binnen een week

Het zijn gekke tijden op de huizenmarkt.
In sommige situaties kunnen mensen geen
weken wachten op zekerheid. Daarom biedt
Rabobank ook ‘hypotheek binnen een
week’ aan. Hierdoor is er snel zekerheid
over de diverse mogelijkheden en de
vervolgstappen.

OPENINGSTIJDEN
POP-UPSTORE
Rabobank Hypotheken,
Achterom 65 Dordrecht.
Van dinsdag t/m vrijdag van 9:30 uur tot
18:00 uur (donderdags koopavond tot
21:00 uur).
In het weekend is het pand op zaterdag
geopend van 9:30 uur tot 17:00 uur en op
zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie over de pop-up
store op facebook.com/popupdordrecht.
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