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Huis kopen of toch huren?

Moeten we een huis huren of gaan we toch kopen? Vooral veel jonge mensen stellen
zichzelf die vraag.

Enerz�ds lonkt de lage hypotheekrente. Anderz�ds moet je aardig wat kosten maken b� de aankoop
van je huis. Maar ja, huren wordt in de toekomst alleen maar duurder...

Voordelen van kopen
Als je een huis koopt, bouw je vermogen op. Het huis is van jou, als je de hypotheek hebt afgelost.
Daarnaast mag je de rente die je betaalt voor je hypotheek – als je voldoet aan de voorwaarden –
aftrekken b� je belastingaangifte. Dat levert �nancieel voordeel op. En als je voor een langere
rentevaste periode kiest, ben je gedurende langere t�d zeker van de hoogte van je hypotheeklasten.

Verder biedt een eigen huis je de mogel�kheid om het helemaal naar je eigen wensen te verbouwen.
En omdat je de hypotheek in dertig jaar a�ost, z�n je woonlasten na die t�d veel lager.

Nadelen van kopen
Maar er z�n ook nadelen. De waarde van je huis staat niet vast. Die kan st�gen maar ook dalen. Zo
zou je een restschuld kunnen kr�gen als je het huis tegen een lagere pr�s verkoopt dan je het zelf
hebt gekocht. Verder heb je meer kosten omdat je als huiseigenaar extra belastingen moet betalen
en aanvullende verzekeringen moet afsluiten. Bovendien ben je verantwoordel�k voor het onderhoud
van de woning, wat de nodige kosten met zich meebrengt.

Voordelen van huren
Dat geldt niet als je huurt. Kom je in aanmerking voor huurtoeslag? Dan scheelt dat nog meer geld.
En als je wilt verhuizen, kan dat snel omdat de opzegterm�n van een huurhuis hooguit een paar
maanden is. Ook zal je vermogen niet afnemen als de huizenpr�s omlaag gaat.

Nadelen van huren
Daar staat tegenover dat je geen vermogen opbouwt in je woning. Verder moet je rekening houden
met een jaarl�kse verhoging van de huurpr�s. De woning verbouwen naar eigen inzicht kan niet
zonder dat de verhuurder hiervoor toestemming geeft. En zelfs als dat zo is, pluk je er niet langer de
vruchten van als je gaat verhuizen.

Lange term�nplanning

Meer weten?
Heb je een vraag over dit bericht of
meer weten over �nancieel advies?
dan gerust contact met me op.

R. Rietbergen
RBG Assurantiën BV
Colonnade 52
2134AJ HOOFDDORP

 0252-681460

Erkend Financieel Advi
R. Rietbergen is een Erkend Financ
Adviseur. Dit biedt extra zekerheid.
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Er z�n nog meer zaken die je moet meewegen b� je keuze voor kopen of huren. Ook leeft�d, inkomen,
de samenstelling van je huishouden en je toekomstplannen z�n van belang. Daarom is het verstandig
om een planning voor de langere term�n te maken, voordat je een keuze maakt.

Zaken op een r� zetten
Of je beter kunt kopen of huren, hangt dus af van veel factoren en is alt�d een persoonl�ke keuze. Als
Erkend Financieel Adviseur help ik je graag om de zaken op een r� te zetten. Ik k�k daarb� ook naar
de toekomst. Neem gerust eens contact met me op voor een afspraak.

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


