
Bedumerstraat 92, Groningen 100% Eigen geld

Uitgaven (eenmalig)

Koopprijs € 84.000,00

Overdrachtsbelasting € 1.680,00

Notariskosten (alleen levering) € 1.000,00

Hypotheekakte € 0,00

Kadasterkosten € 200,00

Verhuurkosten 123Wonen (incl. BTW) € 635,25

Totale aankoopkosten € 87.515,25

Lening

Totale aankoopkosten € 87.515,25

Eigen geld € 87.515,25

Totaal € 0,00 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2037

Bruto huuropbrengst (incl. algemene indexeringsfactor) € 9.540,00 € 9.730,80 € 9.925,42 € 10.123,92 € 10.326,40 € 10.532,93

Uitgaven (jaarlijks) Per maand Per jaar

VVE (geen onderhoud) € 68,00 € 816,00 OZB (incl. algemene indexeringsfactor) € 124,49 € 126,98 € 129,52 € 132,11 € 134,75 € 137,44

Beheer 123Wonen (incl. BTW) € 54,45 € 653,40 VVE (incl. algemene indexeringsfactor) € 816,00 € 832,32 € 848,97 € 865,95 € 883,26 € 900,93

OZB Groningen (0,1482%) € 124,49 Beheer 123Wonen € 653,40 € 653,40 € 653,40 € 653,40 € 653,40 € 653,40

Kosten eigenaar € 1.593,89 € 1.612,70 € 1.631,88 € 1.651,45 € 1.671,41 € 1.691,77

Inkomsten (jaarlijks) Per maand Per jaar

Huurprijs (excl.) € 795,00 € 9.540,00 Nettto huuropbrengst € 7.946,11 € 8.118,10 € 8.293,53 € 8.472,47 € 8.654,99 € 8.841,16

Algemene indexeringsfactor 1,02 Rendement 9,08 9,28 9,48 9,68 9,89 10,10

Voorbeeldberekening recent gerealiseerde investering in samenwerking met Verhuurrendement.nl

In de berekening is geen rekening gehouden met geprognotiseerde waardestijging van de gekochte huurwoning.

Verhuurrendement zoekt samen met u naar de geschikte "koopjes" in de markt, richtprijs is > 10 % onder de marktwaarde.

Het uiteindelijke rendement na bvb 10 jaar zal dus naar verwachting nog hoger uitvallen.

Er is geen rekening gehouden met mogelijke leegstand, bij het aankoopadvies wordt geselecteerd op huurwoningen waar geen leegstand te verwachten is.

‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit’
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