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NIBC bevestigt overdracht van de overgenomen Finqus-portefeuille  

Voor de overname van de leningenportefeuille van financieel dienstverlener Finqus B.V. heeft NIBC Bank N.V. 

een verklaring van geen bezwaar ontvangen van de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Tevens heeft 

de Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar goedkeuring aan deze transactie gegeven. De daadwerkelijke 

overdracht van de Finqus-portefeuille vindt 17 november 2021 plaats.   

 

Zoals op 19 juli 2021 reeds aangekondigd, hebben Finqus en NIBC de koopovereenkomst op 16 juli 2021 

getekend. De leningenportefeuille van Finqus bestaat uit leningen aan meer dan 17.000 klanten met een totale 

omvang van ca. EUR 1,5 miljard.  

 

NIBC kijkt ernaar uit om de klanten van Finqus te verwelkomen. Zij ontvangen uiterlijk volgende week een brief 

met nadere informatie.      
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Profiel van NIBC  
NIBC is een ondernemende bank die haar klanten bijstaat op de voor hen meest beslissende financiële 

momenten. Nu en in de toekomst. Een bank die net als onze klanten vooruit denkt. Dit noemen wij onze ‘Think 

Yes’ mentaliteit. Voor onze particulieren klanten in Nederland, Duitsland en België bieden wij hypotheken, online 

spaar- en beleggingsdiensten die toegankelijk, eenvoudig te begrijpen en eerlijk geprijsd zijn. Wij ondersteunen 

onze zakelijke klanten bij het verder uitbouwen van hun bedrijf. Met activiteiten in Nederland, Duitsland en het 

Verenigd Koninkrijk bieden wij onze zakelijke klanten advies en oplossingen voor schuld- en aandelenfinanciering 

in geselecteerde sectoren en subsectoren waarin wij een sterke expertise en marktpositie hebben. De mid-market 

is dynamisch van aard en vereist een bank die snel en flexibel kan reageren. Ons doel is om op beslissende 

momenten in te spelen op de behoeften van de markt, zoals bij fusies, overnames en management buy-outs. 

Verder doen wij strategische investeringen en faciliteren wij financieringen en herfinancieringen. Kijk voor meer 

informatie over NIBC op www.nibc.nl. 
 

Profiel van Finqus  
Vanaf juni 2016 gebruikt DSB Bank de handelsnaam Finqus. Als vervolg daarop is in 2017 Finqus B.V. opgericht. 

Finqus B.V. is een financiële dienstverlener en beheert vanaf 1 januari 2018 de hypotheken en consumptieve 

kredieten van klanten die in het verleden hun lening bij DSB Bank hebben afgesloten.  
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