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Wikken en wegen: 
wel of niet verkopen?
6 inzichten die je met de 
beslissing kunnen helpen



Dat de woningmarkt, de huizenprijzen, de vraag en het 
aanbod en de rentepercentages hot-items zijn in het 
nieuws de laatste maanden en misschien wel jaren valt 
niet te ontkennen. Maar is het nu juist wel het goede 
moment om je woning te verkopen of toch niet? Deze 
vraag blijft vaak onbeantwoord. 

In dit e-book geven wij 6 inzichten die je met de beslissing 

kunnen helpen. Met deze inzichten maak jij de afweging of dit 

misschien juist wel het moment is om te verkopen. Alleen jij 

bepaalt of je het avontuur aangaat of niet!

6 inzichten die je met de beslissing 
kunnen helpen om wel of niet te verkopen. 



1. Stabilisatie van de huizenmarkt 

In het nieuws wordt vaak geroepen dat de huizenmarkt 
overspannen is. Maar is dit wel werkelijk zo? Uit cijfers van 
de NVM blijkt namelijk dat de woningmarkt aan het 
stabiliseren is. Er valt een afkoeling van de huizenprijzen 
waar te nemen, want de huizenprijzen stijgen minder hard 
dan voorheen. Dit is goed nieuws, want zodra de prijzen 
harder stijgen, kunnen steeds minder mensen een woning 
kopen. Deze stabilisatie biedt dus kansen voor de 
verkoper! Je kan je woning snel en tegen een goede prijs 
verkopen. Door de lage hypotheekrente houd je de 
woonlasten voor je volgende woning laag. Overweeg je te 
wachten met verkopen omdat je verwacht dat de prijzen 
nog meer gaan stijgen? Dan is dit niet aan te raden, want 
langer wachten leidt namelijk niet altijd tot een hogere 
verkoopprijs. 

2. Lage hypotheekrente

Zoals gezegd is de huidige hypotheekrente laag. Of dit 
meteen betekend dat je over moet gaan tot verkoop hangt 

natuurlijk helemaal van jouw persoonlijke situatie af. 
Gezien de lage rente kan het voordelig zijn om je woning 

te verkopen en een nieuw droomhuis te kopen. Het kan 
namelijk zomaar zo zijn dat je net zo veel gaat betalen 

voor een ruimere woning net buiten de stad waar de 
prijzen iets lager zijn als voor het kleinere appartement 

waar je nu woont in de dure stad. 



3. Overwaarde

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je juist kleiner wilt gaan 
wonen in plaats van groter. Dan kan nu verkopen heel 
gunstig zijn, want de kans is groot dat jouw huidige woning 
overwaarde heeft. Met deze overwaarde kan je alle kanten 
op. Je kan het gebruiken voor een ander huis als 
investering, schenken aan je kinderen of gebruiken als 
aanvulling op je pensioen. Het is namelijk niet zo dat je 
overwaarde verplicht bent te gebruiken voor een andere 
hypotheek. 



4. Vraag & aanbod

Als we kijken naar de verkoopcijfers van het derde 
kwartaal van 2019 kan er worden geconcludeerd dat er 

minder woningen te koop zijn gezet dan het vorige 
kwartaal. Hierdoor is de bestaande koopwoningmarkt 

krapper geworden. Dit zorgt er wel voor dat er nog steeds 
een stijging te zien zijn in de huizenprijzen. Wat dit voor 

jou als verkoper betekent? Als jij je woning te koop zet zijn 
er meer dan genoeg geïnteresseerden. Dit kan een 

positieve werking hebben op de prijs. Dit kan natuurlijk per 
type woning en regio verschillen, maar met deze lokale 

kennis kunnen wij je helpen! 

Verder valt op dat de vraag naar appartementen, 
beneden-, boven en tussenwoningen groot is. Vooral in 

deze categorie zijn de prijzen meer gestegen. Hierdoor is 
er bijvoorbeeld wel meer aanbod in vrijstaande woningen 
en twee-onder-een-kaphuizen. Voordeel hiervan is - mede 

door de lage hypotheekrente en mogelijke overwaarde - 
dat je meer huis kunt krijgen tegen dezelfde maandlasten.



5. Groter of juist kleiner wonen

Ga je samenwonen, denk je aan gezinsuitbreiding of ben je 
wel toe aan je volgende woonstap? Dan ga je waarschijn-

lijk groter wonen! Groter wonen brengt een aantal kansen 
met zich mee. Zoals al eerder aangegeven is er onder de 

grotere woningen minder schaarste en dus vaak meer 
keuze en dus meer ruimte voor onderhandelingen. Als 

jouw huidige hypotheekrente momenteen hoog is (meer 
dan 3%) dan heb je bij een grotere woning tegen de 

huidige hypotheekrentes mogelijk niet eens veel hogere 
maandlasten. Zo krijg je dus meer woning voor hetzelfde 

geld. Daarnaast is de kans ook groot dat jouw huidige 
woning (als je doorstroomt vaak een appartement) 

aardig wat overwaarde met zich meebrengt wat je weer in 
je nieuwe woning kunt steken. 

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je kleiner wilt gaan 
wonen. Dit kan verschillende redenen hebben: je kinderen 
zijn uit huis, je wilt minder onderhoud of je wilt simpelweg 
lagere woonlasten. Onder kleiner wonen verstaan we dan 
ook vaak verhuizen naar een appartement of verhuizen 
naar een woning met minder onderhoud. 

Uiteraard biedt ook kleiner gaan wonen kansen. Zoals 
al eerder gezegd zijn dit type woningen schaarser, maar 
daarintegen levert je huidige woning mogelijk een goede 
prijs op en daarnaast heb je mogelijk meer financiele 
ruimte bij het beëindigen van een hypotheek, omdat de 
nieuwe woning gefinancierd wordt vanuit de overwaarde 
van je huidige woning. 



6. De stad uit

Willen verhuizen heeft voor iedereen een andere reden. Zo 
kan het ook zo zijn dat je graag rustiger wilt gaan wonen 
en dus de stad uit wil. Uiteraard biedt ook dit kansen! Feit 
is namelijk zo dat er buiten de stad minder schaarste is en 
dus is er meer keuze. Ook is het zo dat vooral de woningen 
in het hogere segment - denk bijvoorbeeld aan vrijstaande 
woningen - wat langer te koop staan en de qua prijs 
minder hard zijn gestegen. Dit geeft natuurlijk een goede 
onderhandelingspositie voor jou als koper. Waarschijnlijk 
kom je ook nog eens uit een regio waar de prijzen wel hard 
zijn gestegen en dus kan je de mogelijke overwaarde van 
je huidige woning goed gebruiken voor de aankoop van een 
woning buiten de stad. 



Ben jij benieuwd naar jouw kansen? Dan 
komen wij graag bij je langs om de 
mogelijkheden te bespreken!

Samen kunnen we de inzichten verder uitdiepen en 
wikken en wegen of je nu wel of niet het avontuur aangaat 
om je woning te verkopen. Met onze lokale marktkennis, 
ons grote netwerk en inzicht in de ontwikkelingen in de 
huidige woningmarkt helpen je verder in deze beslissing en 
geven we je inzicht in de marktwaarde van jouw woning. 

Wanneer komen wij bij jou langs? Neem snel 
contact met ons op of bezoek onze website om 
geheel gratis en vrijblijvend gesprek in te plannen!
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