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Opgave 1. aflossen of niet. 

Jan en Ineke denken er over om een huis te kopen. Ze hebben hun oog laten vallen 

op een mooi herenhuis waarvan de vraagprijs €360.000,-- is. Met de huidige lage 

rentestand vinden Jan en Ineke het erg interessant om dit huis te kopen. Het is hun 

eerste huis. Ze willen het huis graag 100% financieren. Dat betekent dat ze de 

kosten van de notaris, de hypotheekakte en de overdrachtsbelasting zelf betalen en 

dus niet lenen. In eerste instantie willen ze het huis in 30 jaar volledig aflossen. 

Jan en Ineke hebben een gesprek gehad met de bank en daaruit blijkt dat lenen 

geen probleem is. De bank heeft hun inkomsten gecontroleerd en of ze nog andere 

kredieten hadden lopen (Nee, die waren er niet). Ten slotte heeft de bank gekeken of 

hun arbeidscontracten vast of juist flexibel waren (beide hebben een vast contract bij 

hun werkgever). 

Naar aanleiding van de koop hebben Jan en Ineke een meningsverschil:  

Jan zegt: aflossen is niet interessant. Huizenprijzen stijgen minimaal zo snel als de 
inflatie in Nederland. 

Ineke zegt: Niet aflossen kan er toe leiden dat als een van ons twee overlijd, dat de 
ander het huis moet verkopen. 

 

Bron 1. Rente tarieven van de bank van Jan en Ineke 

  
Rente 
tarief   

variabel* 0,90%   

1 jaar vast 1,60%   

5 jaar vast 1,90%   

10 jaar vast 2,20%   

20 jaar vast 3,00%   

      

* elke 3 maanden wordt de rente vastgesteld op basis van de dan geldende geldmarktrente 

De rente die de bank vraagt hangt af van de rentevast periode (hoe langer de rente 

vast staat, hoe hoger de rente). 

De rente en de aflossing wordt jaarlijks aan het einde van het jaar in een keer voor 

het hele jaar betaalt. 

Jan wil graag een zo laag mogelijke rente, Ineke zo veel mogelijk zekerheid. 

Uiteindelijk spreken ze af de rente 5 jaar vast te zetten. 

 

vragen: 

1. Leg uit dat een bank mogelijk hogere toekomstige inkomsten opoffert als ze 

het geld aan Jan en Ineke uitleent voor een lange periode zoals 10 of 20 jaar. 

2. Leg uit welke risico's de bank loopt als Jan en Ineke geen vast arbeidscontract 

hadden hadden en de bank toch een hypotheek zou geven aan Jan en Ineke. 
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3. Leg uit wat het verschil is tussen een (persoonlijk) krediet en een hypotheek. 

4. Wat is het verschil tussen de geldmarkt en de kapitaalmarkt? 

5. Leg uit dat uitspraak van Jan betekent dat de schuld van Jan en Ineke relatief 

steeds kleiner wordt. 

6. Verklaar de uitspraak van Ineke. 

7. Noem nog een niet te verzekeren risico van het kopen van een huis in 

vergelijking tot het huren van een huis. 

Jan en Ineke besluiten te kijken naar het verschil tussen wel en niet aflossen. Ze 

vergelijken daarom het verschil in maandlasten voor rente en aflossing na 5 jaar. Ze 

besluiten daarom onderstaande aflossingsschema in te vullen. 

 

8. Vul het aflossingsschema in. 

9. Bepaal hoeveel procent rente Jan en Ineke in 5 jaar meer betalen als ze niet 

zouden aflossen, ten opzichte van de betaalde rente bij 5 jaar wel aflossen. 

 

renteperiode

(start)

schuld 

aflossing 

op

de schuld

restschuld

na 

aflossing

rente in €

per jaar

cumulatieve

betaalde 

rente

het 1e jaar

het 2e jaar

het 3e jaar

het 4e jaar

het 5e jaar


