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Ikbenfrits haalt Series A-investering op bij Finch Capital 
Online hypotheekadviseur transformeert Nederlandse FinTech-industrie 

 
Ikbenfrits.nl, de grootste onafhankelijke online hypotheekadviseur van Nederland, heeft €2 
miljoen Series A-investeringsronde opgehaald bij Finch Capital (voorheen Orange Growth 
Capital).  
 
Ikbenfrits.nl is opgericht in 2015 met als doel om hypotheekadvies efficiënter te maken. 
Hierbij ligt de focus op de Nederlandse woninghypotheekmarkt. Het bedrijf biedt een 
combinatie aan van gepersonaliseerde service en automatisering van alledaagse taken 
zoals het uploaden en controleren van documenten. Op deze manier gaat het vinden en 
geaccepteerd krijgen van een hypotheek sneller en kostenefficiënter dan bij traditionele 
hypotheekadviseurs. Het bedrijf heeft het grootste online marktaandeel in het oversluiten-
segment. 
 
Michiel Lensink, CEO en medeoprichter van Ikbenfrits.nl: “Een huis kopen is een van de 
grootste financiële beslissingen in een mensenleven. Onze service maakt het hele proces 
van een hypotheek afsluiten transparanter en efficiënter vergeleken met traditionele 
hypotheekadviseurs. De ervaring en sector-focus van Finch Capital is een echte aanwinst 
voor ons bedrijf en hun investering stelt ons in staat om onze groei te versnellen.” 
 
Finch Capital investeert vanuit haar kantoren in Amsterdam, Londen en Singapore in 
innovatieve technologiebedrijven die de financiële dienstverlening transformeren. De 
bedrijven in het portfolio van de investeringsmaatschappij lossen veel voorkomende 
problemen op van de traditionele financiële dienstverlening. Deze innovatie zorgt voor een 
verbetering van klantinteractie en kostenbesparing.  
 
Radboud Vlaar, Partner bij Finch Capital, over de investering in Ikbenfrits.nl: “Sinds haar 
ontstaan heeft Ikbenfrits.nl aanzienlijke verbeteringen teweeggebracht in de FinTech-
industrie door zich te focussen op het oversluiten-segment. Hoewel Nederland de op een na 
grootste hypotheekmarkt in Europa is, is deze tot nu zeer gefragmenteerd geweest. 
Ikbenfrits.nl heeft hier een mogelijkheid ontdekt en door middel van een digitale aanpak 
verbeteren ze het aanbod in de industrie.” 
 
Hans de Back, Partner bij Finch Capital, die tot de Raad van Commissarissen van 
Ikbenfrits.nl zal toetreden: “We zijn opgetogen om nauw samen te gaan werken met het 
team van Ikbenfrits.nl. Zij hebben in korte tijd het grootste online marktaandeel hebben 
veroverd van Nederland. Hiermee bewijzen ze hun nut en potentie om op te schalen.” 
 
Ikbenfrits.nl werd oorspronkelijk gefinancierd door haar oprichters en zij zullen naast Finch 
Capital ook investeren tijdens deze Series A-investeringsronde.  
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Over Finch Capital 
Finch Capital is een investeringsmaatschappij die investeert in innovatieve bedrijven die de 
financiële dienstverlening transformeren in Europa en Zuidoost-Azië. Het bedrijf is een 
belangrijke minderheidsinvesteerder die zich richt op Series A-investeringen in FinTech-
bedrijven. Haar team is nauw betrokken bij de investeringen om te helpen met het 
uitstippelen van strategie. Ze ondersteunt ondernemers met een go-to-market-aanpak, het 
opbouwen van teams en het zoeken naar vervolgfinanciering om zo de volgende stappen te 
kunnen nemen in hun ontwikkeling. 
 
Finch Capital is de nieuwe merknaam voor Orange Growth Capital (OGC). “Orange” was 
een verwijzing naar haar Nederlandse herkomst. De nieuwe naam weerspiegelt de firma’s 
wereldwijde bereik met een nadruk op Europa en Zuidoost-Azië. OGC Fund I (Dutch ICT 
fund en Growth Fund I) wordt niet omgedoopt. 
 
Recentelijk heeft Finch Capital geïnvesteerd in de Brits hypotheekadviseur Trussle, het 
Nederlandse verzekeringsplatform Digital Insurance Group, het Zwitserse klantinzicht-
softwarebedrijf Squirro, het Spaanse beveiligings-automatiserings-bedrijf Intelliment en de 
Indonesische aanbieder van digitale financiële services, Cermati. 
 
Kijk voor meer informatie op: www.finchcapital.com  
 
Over Ikbenfrits.nl 
Ikbenfrits.nl is opgericht in 2015 om efficiënter hypotheekadvies te bieden en is gericht op de 
Nederlandse woninghypotheekmarkt. Ikbenfrits.nl opereert vanuit haar kantoor in 
Amsterdam met een team van vijftien mensen. Het bedrijf heeft het grootste online 
marktaandeel in Nederland wat betreft het oversluiten van hypotheken en groeit sterk in 
andere segmenten. Ze hebben voor meer dan €150 miljoen aan hypotheekaanvragen 
afgesloten. Door een combinatie van gepersonaliseerde service, een gestroomlijnd 
dashboard en automatisering van alledaagse taken zoals het uploaden en controleren van 
documenten heeft Ikbenfrits.nl een van de hoogste klanttevredenheidscores in de 
Nederlandse markt. Het vinden van de juiste hypotheek en deze geaccepteerd krijgen bij de 
bank gaat hierbij sneller en kostenefficiënter dan bij traditionele hypotheekadviseurs. 
 
Kijk voor meer informatie op: www.ikbenfrits.nl   
 


