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

LAGERE 
WOONLASTEN 
MET DUOKOOP

DE DUOKOOP-REGELING:
WEL DE WONING - NIET DE GROND

Scan de qr-code of ga naar
dngb.nl/regeling
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Herken je één van de 
onderstaande situaties?

•  Je kunt geen hypothecaire financiering krijgen 

door de strengere financieringseisen

•  Je kunt geen woning huren van een corporatie

•  Je wilt de overwaarde van je huis verzilveren

Dan is de Duokoop-regeling 
wellicht de oplossing voor jou!

•  Je koopt de woning maar (nog) niet de grond

•  Je verkoopt (tijdelijk) de grond en verzilvert de 

overwaarde

SPAREN IN 
DE EIGEN
WONING

huren
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huren
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kopen

kopen

Wordt jaarlijk hoger door inflatie

Maandlasten

Sparen in eigen woning

Fiscaal aftrekbaar

DUOKOPEN, 
DE BRUG TUSSEN HUREN EN KOPEN

TOTALE 
MAANDLASTEN

RENTE EN CANON 
FISCAAL AFTREKBAAR VOOR 

DE INKOMSTENBELASTING

MAANDLAST WORDT 
JAARLIJKS HOGER 

DOOR INFLATIE

volledig

volledig

volledig

hoogste

laagste

gemiddeld

volledig

1/3

2/3

niet

niet

niet

DNGB biedt een 
transparant 
financieringsproduct 
om koopwoningen op 
financieel verantwoor-
de wijze bereikbaar te 
maken.



Huren

Door de steeds strengere financie-

ringseisen ben je genoodzaakt om 

een woning te huren. Jouw vol-

ledige huurbedrag wordt  jaarlijks 

geïndexeerd met inflatie. Je huur 

wordt dus jaarlijks hoger. De wo-

ning is niet jouw eigendom. Je lost 

dus niet af en je bouwt daarom geen 

vermogen op. Als  de woning meer 

waard wordt profiteer je niet mee 

van de waardeontwikkeling. Huur 

kent geen fiscale aftrek.

Duokopen

Met DNGB koop je de woning 

en pacht je de grond. Voor de 

pacht betaal je een maandelijkse 

vergoeding. Dit bedrag wordt 

gecorrigeerd met inflatie net als bij 

huur, met het verschil dat de canon 

wel fiscaal aftrekbaar is. Vanaf 1 

januari 2013 moet de hypotheek in 

30 jaar volledig worden afgelost. 

Hierdoor bouw je een vermogen op 

van circa 67% van de waarde van 

de woning. Bij verkoop profiteer 

je voor 67% mee van de waarde-

ontwikkeling.

Kopen

Vanaf 1 januari 2013 moet de hypotheek in 30 jaar volledig worden afgelost. 

Hierdoor bouw je een vermogen op van 100% van de waarde van de woning. 

Bij verkoop profiteer je voor het volledige bedrag van de waardeontwikkeling. 

De hypotheek kent geen inflatiecorrectie. Na de rentevaste periode kan een 

hogere hypotheekrente  een hogere maandlast tot gevolg hebben. De hypo-

theekrente is beperkt en gelimiteerd aftrekbaar.

•  100% inflatie over 
woonlast

•  0% vermogensopbouw 
in woning

•  0% fiscale afrek

TOELICHTING

Ga voor meer informatie naar dngb.nl

•   0% inflatie over     
woonlast

•   100% vermogensop-
bouw in woning

•   100% fiscale aftrek
•   0% fiscale aftrek aan 

het einde

•  33% inflatie over   
woonlast

•  67% vermogensopbouw 
in woning

•  100% fiscale aftrek
•  33% fiscale aftrek aan 

het einde

GEEN 
ADDERTJES 
ONDER HET 

GRAS
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Met de Duokoop-regeling van DNGB wordt de woning gesplitst  in 

grond en stenen. Je pacht de grond en koopt de woning. Omdat de 

koopsom lager wordt, wordt het in veel gevallen mogelijk om de 

woning met Nationale Hypotheek Garantie  (NHG) te financieren, 

waardoor je rentevoordeel oploopt. Omdat je geen eigenaar van de 

grond bent kan je daar ook niet over aflossen waardoor je aanzien-

lijk lagere maandlasten hebt.

Randstad 22-12

1316 BX Almere

(085) 489 48 50

info@dngb.nl

www.dngb.nl

Disclaimer - Deze brochure moet worden gelezen als een introductie op de Duokoop-regeling. Aan deze brochure kunnen als zodanig geen rechten worden ontleend. De beslissing om gebruik te 

maken van de Duokoop-regeling moet worden genomen op basis van de volledige tekst van de toepasselijke Algemene Erfpachtvoorwaarden en het advies van een erkend Duokoop-adviseur.

Uw Duokoop adviseur:

DNGB BIEDT EEN OPLOSSING VOOR HOGE 
MAANDLASTEN DOOR FEITELIJK 1/3 TE 
PACHTEN EN 2/3 TE KOPEN

Duokopen 
kan een 
koopwoning 
binnen jouw 
bereik 
brengen
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