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Opgave 1. Een mooie huis AM 

De levensloop van mensen kan als volgt worden weergegeven: 

 

Joanna is net afgestudeerd en heeft een goede baan gevonden. Ze heeft een mooi 

huis gezien van €200.000,-- dat ze graag wil kopen. In haar ogen is kopen 

goedkoper dan huren, ook al zijn rente (€600,-- per maand) en aflossing (€500,-- per 

maand) in de eerste maand na aankoop, samen meer dan het huren van een 

vergelijkbaar huis (€1.000,--) per maand. 

1. Leg uit dat de koopkracht in het jaar dat Joanna haar huis koopt, door de 

lening die ze voor het huis afsluit, groter is geworden. 

Ze ontvangt geld uit een lening om te besteden in dat jaar (aan het huis) 

waardoor haar koopkracht op dat moment veel groter is geworden. 

2. Wat is de prijs die Joanna betaalt voor het lenen van het geld? 

De te betalen rente 

3. Leg uit dat vanwege inflatie de maandelijkse huur op termijn hoger zal worden 

dan rente en aflossing samen die ze voor de aankoop van een huis betaalt. 

De huur wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie. Dit betekent huurverhoging 

op huurverhoging waardoor de huur steeds harder stijgt. 

4. Leg uit dat vanwege de maandelijkse aflossing die Joanna betaalt, de 

maandelijkse huur op termijn hoger zal worden dan rente en aflossing samen 

die ze voor de aankoop van een huis betaalt. 

De aflossing leidt tot dalende rentelasten omdat je alleen rente betaalt over 

dat gedeelte van de lening dat nog open staat. Daardoor zal de maandlast 

snel onder de huidige huurlast dalen. 

5. Leg uit dat het kopen van een huis, vanuit de levensloopgedachte, een vorm 

van sparen voor de oude dag kan zijn. 

Je kunt het huis aflossen en op je oude dag verkopen. Van je opbrengst kun je 

dan deels leven en deels een huurhuis betalen. 

6. Bereken het rentepercentage dat Joanna betaalt over de lening. 

€600,-- * 12 = €7.200 per jaar 

€7.200/€200.000 * 100% = 3,6% 


