
Wat houdt Kopen naar Wens in?
Bij Kopen naar Wens betaalt u bij aankoop een 
gedeelte van de waarde van de woning, het 
zogenaamde ‘instapbedrag’ . Het gedeelte dat u ons 
niet betaalt, noemen we ‘uitgestelde betaling’. U 
voldoet dit pas als u de woning verkoopt. Ook is het 
mogelijk om tussentijds bij te kopen. Dan wordt het 
bedrag van de uitgestelde betaling dus lager.

Kopen naar Wens
Een betaalbare woning in Vught wordt 
werkelijkheid
Droomt u ook van een eigen huis? Een huis dat 
volledig voldoet aan uw wensen en ook nog eens 
betaalbaar is?  
Het unieke concept Kopen naar Wens biedt 
ook mensen met een bescheiden inkomen de 
mogelijkheid om een woning te kopen. Met Kopen 
naar Wens houdt u uw woonlasten laag, soms 
zelfs lager dan bij een sociale huurwoning. 



  

Instapbedrag
Het instapbedrag is afhankelijk van uw 
inkomen, maar bedraagt minimaal 50% van de 
taxatiewaarde. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer 
u kunt lenen en hoe hoger het instapbedrag. 
De hoogte van deze bedragen zijn gebaseerd 
op de normen van de Nationale Hypotheek 
Garantie (NHG) en bekijken we elk jaar opnieuw. 
Onderstaande tabel geeft aan bij welk inkomen 
welk instappercentage van toepassing is. 

Tabel 2013

Bijkopen
U bepaalt zelf het moment waarop u het 
resterende bedrag betaalt. Het gedeelte 
dat u nog niet hebt betaald, verandert mee 
met de gemiddelde woningprijzen van 
verkochte woningen in de provincie. Deze 
prijsontwikkelingen zijn vastgelegd in de 
‘Prijsindex Bestaande Koopwoningen’ van het CBS. 

Op het moment van verkoop van uw woning 
betaalt u het nog niet betaalde deel aan 
Woonwijze. Dit bedrag is minimaal 102% van de 
uitgestelde betaling.

Bereken een indicatie van uw maandlasten 
Op www.kopennaarwens.nl kunt u een 
vrijblijvende berekening maken om een indicatie 
te krijgen van uw maandlasten. Voor een exacte 
berekening kunt u terecht bij uw bank of 
financieel adviseur.

Lars Veltinga (26) werkt als laborant in Eindhoven bij 
een bedrijf dat medische instrumenten produceert. Hij 
woont in een klein appartement dicht bij het station in 
’s-Hertogenbosch. Lars wil graag samenwonen met zijn 
vriendin Vera (24), die bijna klaar is met haar studie. Ze 
willen graag een huis in Vught, waar ze allebei geboren 
zijn. Met een gezamenlijk bruto jaarinkomen van bijna 
€ 35.000 kunnen ze geen huis kopen. Maar met Kopen 
naar Wens wel. Ze hebben een rijtjeshuis van  
€ 190.000 op het oog, in de buurt van het centrum. Met 
een instapbedrag van € 95.000 kunnen ze de woning 
kopen. Het resterende bedrag betalen ze later  aan 
Woonwijze, wanneer het hun past, maar in ieder geval 
bij verkoop van de woning.  

Het financiële plaatje van Lars en Vera ziet  
er als volgt uit:
 Aankoop 50%
Instapbedrag € 95.000
Kosten koper € 7.600
Hypotheekbedrag € 102.600
Bruto maandlasten € 556
Netto maandlasten € 411

Uitgangspunten:
• Getaxeerde waarde woning: € 190.000
•  Netto en bruto maandlasten bij een volledige 

annuïtaire lening
• 5% rente voor 10 jaar vast
•  Overlijdensrisicodekking 50% van de getaxeerde 

waarde van de woning

Let op: dit is een rekenvoorbeeld. Vraag uw bank of 
financieel adviseur naar de huidige rente en voorwaarden 
die voor u gelden. Aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen 
rechten worden ontleend.

Huishoudinkomen per jaar Instap

tot € 45.000 Minimaal 50% van  

   de taxatiewaarde

€ 45.000 tot € 50.000 Minimaal 75% van  

   de taxatiewaarde

meer dan € 50.000 Volledige taxatiewaarde  

   (100%)

Rekenvoorbeeld

Lars Veltinga
Op zoek naar een woning



             

Woning verkopen
Wilt u de woning verkopen, dan 
kunt u dat doen aan wie u maar 
wilt. U hoeft de woning niet aan 
Woonwijze aan te bieden. Maakt u 
winst of verlies op uw woning?  
Dat is voor u. 

Ik heb interesse, hoe nu verder?
Wenst u meer informatie over Kopen 
naar Wens, neemt u dan contact op 
met Woonwijze via 073 - 656 23 82.

Wanneer u wilt weten wat uw 
financiële mogelijkheden zijn,  
kunt u een afspraak maken 
met uw bank of een financieel 
adviseur. De hiernaast vermelde 
organisaties zijn goed bekend met 
de financieringsmogelijkheden 
van Kopen naar Wens. Het staat u 
uiteraard vrij om elders advies in te 
winnen. 

•	 U	betaalt	minimaal	50%	van	de	koopprijs
•	 Uw	woonlasten	zijn	relatief	laag
•	 	U	heeft	volledige	zeggenschap	over	uw	woning,	inclusief	de	grond
•	 	U	bent	zelf	verantwoordelijk	voor	het	onderhoud	aan	uw	woning
•	 	U	betaalt	het	niet	betaalde	gedeelte	aan	Woonwijze	 

op moment van verkoop van de woning of zoveel eerder als  
u zelf wilt

initiatief van woningcorporaties

www.kopennaarwens.nl

Kenmerken Kopen naar Wens Hypotheekvisie, ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer 073 - 610 06 77

Assurantiekantoor Rien Bijnen 
Telefoonnummer 073 - 656 63 76

Finance 4 All
Telefoonnummer 073 - 744 01 06

ABN AMRO bank (Vught)
Telefoonnummer 0900 - 0024 

Contactgegevens Woonwijze
Secretaris van Rooijstraat 17
5261 EP  Vught
T 073 – 656 23 82
info@woonwijze.nl
www.woonwijze.nl


