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Sparen, a�ossen of investeren in
duurzaamheid?

Als je meer inkomsten hebt dan uitgaven, houd je geld over. Maar wat doe je ermee?
Sparen, je hypotheek a�ossen of je huis verduurzamen?

Het is een vraag waar je als huiseigenaar behoorl�k mee kunt worstelen. Want wat is de beste? W�
zetten de belangr�kste voor- en nadelen van de drie opties voor je op een r�.

1. Sparen
Het grote voordeel van een spaarpot is dat je alt�d voldoende geld hebt om een tegenslag te kunnen
opvangen, of iets leuks of extra’s mee te doen. Het hebben van een buffer is daarom alt�d
verstandig. Maar je hoeft lang niet alt�d een groot kapitaal in reserve te hebben.

Het nadeel daarvan is immers dat je misschien belasting moet betalen over je spaargeld. En omdat
de rente nagenoeg 0% is, teer je dan in op je vermogen. Dat gebeurt trouwens sowieso al door de
in�atie. Pr�sst�gingen van onder andere boodschappen en energie maken dat je (spaar)geld elk jaar
iets minder waard wordt.

2. A�ossen
A�ossen heeft twee voordelen. Ten eerste gaan je maandlasten omlaag, omdat je minder schuld
hebt en dus minder rente hoeft te betalen. Ten tweede wordt jouw huis voor een groter deel jouw
eigendom. B� verkoop houd je dus meer over.

Afhankel�k van hoeveel je hebt afgelost, kun je daarnaast misschien nog een rentekorting kr�gen op
je hypotheek, omdat je in een lagere risicoklasse valt.

A�ossen heeft ook nadelen. Zo heb je minder belastingvoordeel. Als je de hypotheekrente mag
aftrekken, betaalt de �scus immers een deel mee.

Daarnaast houd je minder vr� beschikbaar geld over voor onverwachte tegenvallers. En vergeet niet
dat je op term�n ook geld nodig hebt voor (groot) onderhoud van je huis, een nieuwe auto of een
andere grote aankoop. Stop daarom nooit al je spaargeld in stenen.

3. Investeren in een duurzamer huis
Afhankel�k van de maatregelen die je treft om jouw huis te verduurzamen, kun je forse rendementen
halen. 
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Een ander voordeel is dat je het energielabel van je huis verbetert. Daardoor wordt het meer waard.
En als je de woning verkoopt, gaat dat veel sneller met een gunstiger label. 

In het gunstigste geval wordt je huis zoveel meer waard, dat het gevolgen heeft voor je
hypotheekrente. Je kunt namel�k een rentekorting kr�gen als je in een lagere risicoklasse valt. En
natuurl�k draag je met een duurzamer huis ook jouw steentje b� aan een beter milieu en daarmee
aan de toekomst van de wereld.

Het enige echte nadeel van investeren in een duurzaam huis is, dat je geduld moet hebben voordat
je de investering er weer uit hebt.

Beste keuze
Wat voor jou de beste is, hangt af van erg veel factoren. In sommige gevallen is het slim om voor een
combinatie te kiezen. Wil je weten hoe dat voor jou uitpakt? Maak dan eens een afspraak met me. Ik
help je jouw �nanciële situatie goed in kaart te brengen, zodat j� weet wat de gevolgen z�n van de
keuzes die je maakt.

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

Relevante artikelen

Duurzaam leven en wonen, hoe doe je dat?
Duurzaam leven en wonen staat volop in de sch�nwerpers. Vanwege het klimaat én
omdat het geld oplevert! Maar wat kun j� doen? Wat kost het en wat levert het op?

Energiepr�zen st�gen fors. Hoe houd je de rekening toch laag?
Het zal je niet z�n ontgaan: dit jaar gaat de energierekening �ink omhoog. Gemiddeld
met b�na € 350 per huishouden. Wat kun je doen om de schade te beperken?

Besparen op energiekosten, hoe doe je dat?
De kosten voor gas en elektriciteit vormen een �ink deel van je woonlasten. Weet j�
hoe je daarop kunt besparen?

Doe de DuurzaamheidScan
Wil j� weten op welke punten j� je huis kan verbeteren en hoe je kunt besparen door
te verduurzamen? Doe de DuurzaamheidScan en kr�g direct praktische tips.

Investeren in duurzaamheid: spaargeld, hypotheek of anders?
Als je wilt investeren in een duurzaam huis, z�n er meer mogel�kheden dan je denkt.
Ik heb de belangr�kste opties voor je op een r� gezet.

V�f tips voor duurzamer leven en wonen
Lang niet alle oplossingen om duurzamer te leven z�n kostbaar. Sommige kosten
helemaal niets! W� hebben v�f tips verzameld waarmee je energie én geld bespaart.

Hoger energielabel levert geld op
Hoe hoger het energielabel van jouw huis is, hoe meer het waard is. En als je het
verkoopt, gaat dat met energielabel A of B een stuk sneller.

Heb j� je huis al duurzamer gemaakt?
Duurzamer wonen is in korte t�d een belangr�k onderwerp geworden en bl�ft dat
voorlopig. Ben j� al begonnen met het verduurzamen van je huis?
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