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Alles wat je ziet is ooit bedacht door
iemand. Het is dus aan jou om iets toe te voegen. Op te bouwen of af te breken. You are made for change. 

Ga de straat op, de boardroom in of beleg in verandering. En sluit je aan bij de bank die al sinds 1980 bezig is de
wereld te veranderen.
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Bij de bank die door Forbes wordt gezien als de beste bank van Nederland. Bij de bank die doet waar jij in gelooft. 

Wil jij ook zo graag verandering in de wereld zien? Een inclusievere samenleving, meer ruimte voor natuur, een eerlijke
en sociale woningmarkt, een ander voedselsysteem? Laat je inspireren door de stories of change van echte veranderaars.
En ontdek welke verandering jij zelf in gang kan zetten.

Triodos Bank financiert alleen projecten die bijdragen aan een groene en eerlijke maatschappij. Dat is mogelijk dankzij
onze spaarders en beleggers. Onze hypotheek helpt klanten met het verduurzamen van hun huis. Maar we lenen ook geld
aan ondernemers die investeren in duurzaamheid, cultuur en menswaardige zorg.

Geld krijgt betekenis als er iets goeds mee gedaan wordt. Met het spaargeld dat mensen aan Triodos Bank toevertrouwen,
verstrekken we leningen aan inspirerende ondernemers en vernieuwende projecten. Onze hypotheek zet huiseigenaren aan
om te verduurzamen. En onze fondsen beleggen in slimme, duurzame oplossingen. Zo maken we samen met onze klanten
het verschil.

Wil jij een groenere manier van leven? Triodos presenteert 350 ondernemers die bijdragen aan een duurzame levensstijl.
Van eerlijke kleding, sieraden, tassen en verzorgingsproducten, tot luiers en schoonmaakmiddelen. Er is zelfs een
fietsende kattendokter.

Ideële Verzekeringen is één van die 350 ondernemers. Voor hetzelfde geld verzekerd van een betere wereld! Deze ideële
verzekeraars adviseren al 25 jaar zoals zij zelf geadviseerd willen worden. Dus alleen verzekeren wat nodig is, zo
duurzaam mogelijk en voor een faire prijs. Sluit de AnsvarBewustpakketpolis af met 5% blijvende premiekorting en
ontvang bij je offerte een pakketje biologische keukenkruiden. Ook bedrijfsmatige prospects krijgen 5% korting op hun
tarieven.

Ondernemers Made for Change: Platform voor klimaatactie. Wil jij je CO2-voetafdruk verlagen? Met jouw geld bijdragen
aan een beter klimaat? We helpen je graag. Daarom zijn we gestart met Ondernemers Made for Change. Op dit platform
vind je producten en diensten van ondernemers uit de Triodoscommunity die bijdragen aan een beter klimaat. Check ook
hun tijdelijke aanbiedingen speciaal voor jou als onderdeel van onze beweging voor positieve verandering.

Maar liefst 350 innovatieve ondernemers uit de Triodos-community presenteren in Ondernemers Made for Change hun
activiteiten. Stuk voor stuk dragen ze bij aan een beter klimaat. Ondernemers die de wereld willen kleuren in 1000 tinten
groen. Die erop uit zijn om verandering te brengen. Jij bent ook een veranderaar, daarom ben je hier. Met welke producten
en diensten wil jij de wereld een beetje mooier maken? Kijk rond, laat je inspireren  en profiteer van de acties, speciaal
voor jou.

Triodos Bank | We are made for change
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Zie ook: Triodos Bank Intoduceert De Groene Biologisch Afbreekbare Betaalpas – Triodos Bank Winnaar Financial
Times Sustainable Bank of the Year Award – Happiness up, Greed down: Triodos Bank Neemt Tickertapes op Times
Square in New York Over – Nieuw Hoofdkantoor Triodos Bank: Energieneutraal Ontwerp Volgens Biomimicry by Rau
– Duurzame Renovatie Villa Rusthoek in Baarn by Triodos Duurzaam Vastgoedfonds
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