
Rekenvoorbeeld 
30 jaars annuïteit versus 
40 jarige startershypotheek

Adrean is 29. Hij woont samen met zijn vriendin in een huurwoning. Zijn 
vriendin Muriel is 22. Zij volgt een opleiding en heeft geen eigen inkomen. 
Ze denken ook aan kinderen. Ze willen samen een woning kopen met het 
vaste inkomen van Adrean: 

• Bruto jaarinkomen Adrean:   € 50.000
• Koopsom huis:     € 250.000 
• De kosten koper betalen Adrean en Muriel uit eigen middelen. 
• Benodigde hypotheek:     € 225.000

Hun adviseur twijfelt tussen een reguliere 30 jaars annuïtaire hypotheek en een 40-jarige 
 startershypotheek. De rente voor beide hypotheken is gelijk, namelijk 2,05%. Wat zou jij  Adrean en 
Muriel adviseren?

Verschil in maandlasten 

Verschil in aflossing na 10 jaar
Hoe is de situatie na 10 jaar? En wat is het verschil tussen beide hypotheken als Adrean dan wil 
 verhuizen naar een andere woning (uitgaande van hetzelfde inkomen)?

     Bruto maandlast Netto maandlast
30 jaars annuïteit    € 837   €  736
40-jarige startershypotheek  € 687   €  586 

Verschil      € 150   €  150

Na 10 jaar looptijd    Afgelost  Restant hoofdsom
30 jaars annuïteit    € 61.519  € 163.481 
40-jarige startershypotheek  € 40.986   € 184.014 (€ 163.481 restant  
             hoofdsom + € 20533 box lll lening)

Verschil      € 20.533  € 20.533 (box lll lening)



Impact van box III-lening op maximale hypotheek 
Als Andrean en Muriel kiezen voor een startershypotheek, dan hebben zij na 10 jaar een schuld 
  van € 22.379 opgebouwd in box III. Wat is de impact hiervan op de maximale hypotheek? 
(Bij een  jaarsalaris van € 50.000)

Verschil in totale kosten 
Stel dat Andrean en Muriel 40 jaar in de eerste woning blijven wonen. Wat is dan het verschil in 
het totaal aan netto woonlasten dat zij betaald hebben?

Na 10 jaar looptijd   Maximale hypotheek (looptijd 20 jaar)
30 jaars annuïteit    € 172.158 
40-jarige startershypotheek   € 169.383

Verschil      €    2.775

Na 40 jaar looptijd   Totale netto maandlasten
30 jaars annuïteit    € 289.239
40-jarige startershypotheek  € 314.865

Verschil      €  25.626


