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Betaalbare hypotheek voor starters? Het kan
nog steeds!

De huizenpr�zen liggen weer op het niveau van vóór de kredietcrisis, je mag intussen
minder lenen en moet waarsch�nl�k meer a�ossen. Geen wonder dat veel starters
denken dat dit geen goede t�d is om een huis te kopen. Maar die gedachte is vaak ten
onrechte!

De huizenpr�zen liggen weer op het niveau van vóór de kredietcrisis, je mag intussen minder lenen
en moet waarsch�nl�k meer a�ossen. Geen wonder dat veel starters denken dat dit geen goede t�d
is om een huis te kopen. Maar die gedachte is vaak ten onrechte!

Dat komt allereerst omdat de hypotheekrente behoorl�k veel lager is dan in 2008. Zelfs als je de
rente voor twintig of dertig jaar vast zet, ben je stukken voordeliger uit. Het geld dat je hiermee
bespaart, kun je gebruiken voor de a�ossing van je annuïtaire of lineaire hypotheek. Sluit je een
hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan kr�g je ook nog rentekorting.

Eigen geld
Wel zul je als starter anno 2019 eigen geld moeten meenemen als je een huis wilt kopen. Je mag
namel�k nog maar 100% van de waarde van het huis lenen voor je hypotheek. Veel van de
b�komende kosten moeten dus uit een ander potje worden betaald. Vaak is dat spaargeld. Maar
misschien willen je (groot)ouders je wel helpen door je een bedrag te schenken of te lenen.

Starterslening
Een andere optie is om een Starterslening aan te vragen b� het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
(SVn). Die overbrugt het verschil tussen de aankooppr�s van je eerste huis en het maximale bedrag
dat je kunt lenen binnen de NHG. Het voordeel van zo’n Starterslening is dat je in de eerste drie jaar
geen rente en a�ossing hoeft te betalen. Daardoor z�n je maandlasten veel lager.

Niet alle gemeenten doen mee aan de regeling. Op de website van het SVn kun je controleren of j� er
gebruik van kunt maken.

Veertig jaar
Sinds 2018 is het ook mogel�k om een hypotheek met een langere loopt�d af te sluiten, namel�k
veertig jaar in plaats van dertig jaar. Het voordeel daarvan is dat je lagere maandlasten hebt. Maar
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omdat je veel langer betaalt, ben je uiteindel�k wel duurder uit. Verder mag je t�dens de laatste tien
jaar de hypotheekrente niet meer aftrekken.

Ik help je graag!
Welke hypotheek het beste b� jou past, is afhankel�k van veel variabelen. Heb je een vaste baan of
een t�del�k arbeidscontract? Hoe hoog z�n je inkomsten? Heb je een partner die ook een inkomen
heeft? Hoeveel wil en mag je lenen? Als Erkend Financieel Adviseur help ik je graag om alles op een
r� te zetten, zodat je precies weet wat jouw hypotheekmogel�kheden z�n.

LevenWonen.nl is een initiatief van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur.


