
Voordelen voor de adviseur

DE VOORDELEN VAN EEN WONING VERKOPEN MET 
DE DUOKOOP-REGELING

Meer 
bezichtigingen

Meer potentiële 
kopers

Meer bezoekers 
op Funda

Snellere 
verkoop 

Doordat de koopsom van de woning lager is, wordt de 

bereikbaarheid van de woning groter en hierdoor neemt het 

aantal bezichtigingen toe

Door de lagere koopsom is de woning 

bereikbaar voor een grotere groep 

potentiële kopers

De woning kan met twee prijzen op Funda worden geplaatst, 

hierdoor is de woning in twee verschillende prijsklassen 

zichtbaar en wordt de kans op reacties vergroot

Doordat er meer belangstelling voor de woning is en de woning 

door meer mensen gefinancierd kan worden wordt de woning 

sneller verkocht. 

WIJ MAKEN HUIZEN
VERKOPEN HAALBAAR
WIJ ZIJN DE NATIONALE GRONDBANK. WIJ BIEDEN 
JE EEN NIEUWE MANIER OM JE HUIS TE VERKOPEN.



GEEN 
ADDERTJES 
ONDER HET 

GRAS

Meer bezichtigingen

Doordat de koopsom van de woning wordt 

verlaagd is de bereikbaarheid van de woning 

groter. Bij een grotere bereikbaarheid zal het 

aantal bezichtigingen toenemen. 

Sneller verkoop

Uit bovenstaande gegevens en cijfers 

blijkt dat de woning op twee manieren 

kan worden aangeboden. Voor de tra-

ditionele prijs en de Duokoop prijs (wel 

de woning, nog niet de grond).

Door het aanbieden op twee manieren 

is de woning beter op funda te zien, 

komen er meer reacties en bezichtigin-

gen en wordt de doelgroep groter. Dit 

zal uiteindelijk moeten leiden tot een 

snellere verkoop!

Meer potentiele kopers

Je hebt een woning in de verkoop van € 150.000 Een gezin met 

een gezinsinkomen van € 35.000 kan volgens de Nationale Hy-

potheek Garantie € 150.800 lenen. Met dit gezinsinkomen kan 

het huis worden gefinancierd. Er zijn circa 432.000 huishoudens 

met dit inkomen. Als de woning met Duokoop, dus zonder de 

grond wordt verkocht, kan de woning worden aangeboden voor 

€97.500,- De koper moet voor het gebruik van de grond, erfpacht 

betalen (€ 2.336 bruto per jaar). Volgens de NHG kan deze woning 

worden gekocht met een bruto gezinsinkomen van € 31.250 per 

jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de te betalen erfpacht 

van € 2.336 per jaar. Er zijn circa 476.000 huishoudens met dit 

inkomen.

Bij traditionele verkoop kunnen 432.000 huishoudens deze wo-

ning financieren, op basis van Duokoop kunnen 908.000 

huishoudens deze woning financieren, een verdubbeling van je 

doelgroep! 

DOORDAT DE  
KOOPSOM VAN DE 

WONING LAGER IS, 
WORDT DE BEREIK-

BAARHEID VAN DE 
WONING GROTER…

Meer bezoekers 
op Funda
Als je een woning verkoopt met de Duokoop-
regeling kun je de woning traditioneel 
aanbieden en zonder de grond, dus alleen de 
woning. Kopers op internet zoeken tot een 
bepaalde prijscategorie. Stel dat een woning 
van € 150.000 een grondwaarde heeft van 
€ 52.500. Deze woning kan je op Funda 
plaatsen in de categorie tot € 100.000 en in 
de categorie tot € 150.000. 
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