UW SOCIALE
HUURWONING KOPEN?
HET KAN !

FISCALE VOORDELEN?
Eigenaars die voor de aankoop van hun woning een
hypothecaire lening afsluiten, genieten een aanzienlijk
belastingvoordeel!
Voorbeeld 1
Een gezin met 1 kind heeft een gezinsinkomen van
€ 40.000. De aankoop van hun 2-slaapkamerwoning
kost € 140.000.
Zij lenen € 120.000 en betalen € 20.000 zelf.
Hun hypothecair voordeel bedraagt € 2.465,30 per
jaar of € 205,45 per maand
Voor hun lening (vaste intrestvoet van 3,80 % over 20
jaar) betalen ze maandelijks € 714,59.
Rekening houdend met hun belastingvoordeel betalen
ze netto € 509,15 per maand1(€ 714,59 - € 205,45).
Voorbeeld 2
Een gezin met 2 kinderen heeft een
gezinsinkomen van € 45.000. De aankoop van hun
3-slaapkamerwoning kost € 150.000.
Zij lenen € 125.000 en betalen € 25.000 zelf.
Hun hypothecair voordeel bedraagt € 2.614,88 per
jaar of € 217,91 per maand1.
Voor hun lening (vaste intrestvoet van 3.80 % over 20
jaar) betalen ze maandelijks € 744,37.
Rekeninghoudend met hun belastingvoordeel betalen
ze netto € 526,46 per maand (€ 744,37 - € 217,91).

Aarzel niet om ons te contacteren
Leen CRAEGHS
medewerker verkoop
Maastrichtersteenweg 31, 3680 Maaseik
089 518401
leen.craeghs@onsdak.be

Tip:
Heeft u vragen over het belastingvoordeel of de intrestvoeten van leningen? Neem voor meer informatie
contact op met uw bank.

Openingsuren:
Maandag, woensdag en vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
Maandag: 16.00 -17.00 uur

Het hypothecair voordeel blijft constant gedurende de eerste
10 jaar. Nadien is er een beperkte daling.
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UW SOCIALE HUURWONING KOPEN?*
Een huurder van een sociale woning kan de woning
die hij huurt kopen.

WIE KAN EEN SOCIALE
HUURWONING KOPEN?

Enkel de zittende huurder kan zijn/haar sociale
huurwoning kopen.

KAN IK MIJN SOCIALE
HUURWONING KOPEN?

U kan uw sociale huurwoning kopen als:
- De woning minstens 15 jaar oud is;
- U geen woning of bouwgrond heeft in gedeelde/
volle eigendom of volledig vruchtgebruik in België
of in het buitenland.

HOEVEEL KOST MIJN WONING?

Vooraleer de definitieve verkoopprijs vast te leggen,
ontvangt u gratis en vrijblijvend een richtprijs.
Zo heeft u alvast een idee van de verkoopprijs en dit
zonder kosten.
De definitieve verkoopprijs wordt bepaald door een
schatter en blijft één jaar geldig.

WELKE KOSTEN MOET IK BETALEN?

-

WANNEER BEN IK EIGENAAR
VAN DE WONING?

Na ondertekening van de verkoopovereenkomst wordt
het dossier overgemaakt aan de notaris.
Na het ondertekenen van de akte bent u eigenaar van de
woning.

KAN IK BIJ ONS DAK TERECHT
VOOR EEN SOCIALE LENING?

WELKE WONINGEN KUNNEN NIET
GEKOCHT WORDEN?

-

Woningen met gemeenschappelijke delen:
appartementen, duplexen, ondergr. garages, ...;
- Woningen waarvoor grondige renovatiewerken
gepland zijn;
- Woningen die deel uitmaken van een
geklasseerd monument;
- Aangepaste woningen gebouwd voor personen
die nood hebben aan dagelijkse verzorging.
U neemt best contact op met de dienst verkoop.

Ons Dak biedt geen leningen aan maar kan u wel verder
informeren. U bent vrij om te lenen bij een financiële
instelling.

WAT GEBEURT ER MET MIJN WONING BIJ
OVERLIJDEN?

Uw erfgenamen erven de woning met bijhorende grond in
volle eigendom.

MAG IK VERBETERINGSWERKEN
AAN MIJN WONING UITVOEREN?

Zodra u eigenaar bent mag u werken aan uw woning
uitvoeren. Uw gemeente zal u informeren of u een
bouwvergunning nodig heeft.

Een administratiekost van € 50
Een schattingskost van € 288 (tarieven van
toepassing in 2020)

-

Wanneer u de woning koopt, betaalt u geen huur meer.
De lening die u aangaat voor de aankoop van de woning
wordt over een bepaalde periode afbetaald.
Eenmaal de lening is afbetaald, is de woning helemaal
van u.

* Het overdrachtenbesluit (Besluit van de Vlaamse Regering d.d.
29/09/2006) bepaalt de regelgeving en de voorwaarden voor het
aankopen van uw sociale huurwoning.

