Hoe tevreden
woont Nederland?
Van jongs af aan dromen we ervan: ons eigen huis.
Alleen heeft het kasteel waar we ooit van droomden,
ruimte gemaakt voor een realistische woning. Zijn we
daar dan wel tevreden mee?

Woondoelen
Nederland

Waar wonen Nederlanders het liefst?

Het kopen van een (nieuwe)
woning is ons grootste
woondoel. Wonen in de grote
stad is daarbij het minst
populair.
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Wat is ons volgende woondoel?
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61% van de senioren geeft aan weinig vertrouwen te hebben in het vinden van een koopwoning.
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Zeer tevreden

Nederlanders zijn over het
algemeen best tevreden over
hun woonsituatie. Onder
huurders en huizenbezitters
verschilt dit echter wel.

Huurwoning

Besteedt meer dan 30% van het netto-inkomen aan woonlasten:

55% huurders
24% woningbezitters

Aanschaf Barrières om een woning te kopen:
woning
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maken het vertrouwen
in het vinden van een
woning laag.

6%

Biedingen
worden
overboden

Moeite met
verkoop huidige
woning

De helft van de zzp'ers (51%) denkt voldoende hypotheek te kunnen krijgen.

4 op de 10 Nederlanders denkt dat hij of zij voldoende hypotheek kan krijgen
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voldoende hypotheek

19% huurders
voldoende hypotheek

Huizenbezitters kunnen nieuwe woning mede financieren met overwaarde van vorige woning.
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We zijn over het
algemeen best
tevreden over onze
woonsituatie,
maar met deze
aanpassingen wonen
we nog gelukkiger.

6 op de 10 Nederlanders wil dat een hypotheek rekening houdt met ieders specifieke situatie

“

“

Iedereen is anders;
je hypotheek moet bij je
situatie passen.

In deze tijd is
standaard vaak
niet passend.
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