EEN GLOEDNIEUW, GROTER
EN DUURZAAM HUIS

voor maar € 52,- meer per maand!
Esther en Jeroen wonen samen met hun twee
zonen Thijs (16) en Jasper (18) in een rijwoning uit de
jaren 70. Ze zijn toe aan een nieuwe, grotere woning
maar hikken aan tegen de extra maandlasten.
Om Esther en Jeroen te helpen, zet VanWonen
samen met hen de kosten op een rij.
De (gasloze) nieuwbouwwoning die ze willen kopen
kost € 450.000,- v.o.n. Ze gaan ervan uit dat ze ook
nog wel wat extra opties willen toevoegen, zoals
een uitbouw en misschien een dakkapel. Ze rekenen
erop dat ze nog wel € 25.000,- extra nodig hebben,
dus het totale bedrag dat ze nodig hebben, zou dan
rond de € 475.000,-. bedragen. Wat betekent dit
voor hun maandlasten? De huidige woning heeft
een overwaarde van € 100.000,-. Dit bedrag gaan
Esther en Jeroen investeren in hun nieuwe woning.
De hypotheekadviseur rekent het volgende voor…
Esther en Jeroen betalen nu € 650,- netto per
maand aan hypotheeklasten. Voor de aankoop van
de nieuwe woning hebben ze met de overwaarde
van de huidige woning een aanvullende hypotheek
nodig van € 375.000,-.
Dit komt neer op een netto hypotheeklast van
€ 820,- per maand. Esther schrikt daar wel een
beetje van. “Dat is wel veel meer dan we nu betalen”.

Een duurzame, nieuwe woning levert een
forse besparing in de energielasten…
Alle nieuwbouwwoningen worden tegenwoordig
gasloos en goed geïsoleerd gebouwd. De woning
van hun keuze is met een EPC van 0,0 zelfs energie
neutraal. Dit betekent dat met de zonnepanelen
voldoende energie wordt opgewekt om de woning
én het water te verwarmen. Alleen voor het gebruik
van elektra, zoals voor de wasmachine, vaatwasser,
verlichting, computers etc., ontvangen Esther en
Jeroen een rekening van de energiemaatschappij.
Wat voor een financiële voordelen levert
het kopen van een nieuwbouw huis op?
Maandelijks betalen Esther en Jeroen op dit
moment € 178,- voor gas en electra. De netto
hypotheeklasten zijn € 650,- per maand. De totale
woonlasten voor hypotheek en energie bedragen
dus € 828,- per maand. Als het gezin straks naar een
veel ruimere, vrijstaande woning (met grotere tuin
én garage) verhuist, worden de netto woonlasten
€ 880,- per maand. Dat is dus maar zo’n € 50,netto per maand meer!
En een gloednieuwe woning, dus voorlopig ook
geen onderhoudskosten. Zo wordt het kopen van
dit nieuwbouw huis wel zéér aantrekkelijk.

Zie achterzijde voor de berekening >>>
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€ 100.000,bestaande hypotheek:

€ 200.000,-

nieuwe hypotheek:

Hypotheeklast

bruto per maand: € 990,netto per maand:
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Hypotheeklast

€ 650,-*

€ 100,-

€ 78,-

=

bruto per maand: € 910,netto per maand:

GAS
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besparing per maand:

Energie/electra
per maand:
besparing per maand:

€ 820,-**

€ 0,-

€ 100,-
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Woonlasten
per maand:

€ 375.000,-

€ 828,-

Woonlasten
per maand:

€ 880,-

Onderhoudsarm, veilig, 
duurzaam en comfortabel

+ € 52,* Bij een rente van 4,75%.
**	In het voorbeeld is gerekend met een overwaarde van € 100.000,-. Bij een rente van 1,45%, 10 jaar vast
en 50% annuïteit en 50% aflossingsvrij. Het is belangrijk dat u advies inwint bij uw eigen hypotheek
adviseur: immers, uw situatie zal waarschijnlijk afwijken van die van Esther en Jeroen.

