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Huren ? Kopen ? Renoveren ? Bouwen ? Wat doen
we het best ? En hoe regelen we dekostenende aankoop ? Het is eenvraag die
heel wat jonge koppeltjes
zich tegenwoordig stellen.
Wij vroegen het aan een
man die het zou moeten
weten. Althans dat beweerthijtoch zelÍ, want hii
proÍileert zich als de eerste
vastgoedcoach in Vlaanderen : HendrikNelde.

Nelde : "Het klinlft misschien
raar,maarhet eerstedat ik waag is
niet hoeveelgeld ie hebt. Sowieso
wilikdemensen die bij mij komen,
beter leren kerulen. Zo wil ik bijvoorbeeldwel eensweten oÍ jullie
kinderen plamen en zo ja wan
"
neer ?

"Twee
Koppel:
kinderen zou
leul{ zijn, maarnu nog niet, wel als
we al eenbeetjegesetteldzijn."
Nelde : "Kijk, dooÍ dit antwoord
zal mijn adviesal helemaalandeB
zijn.Waaromnu al eenwoning kopen met bv. vier slaapkameÍs.De
Wij namendeproefop de somen kinderen zijn er nog lang niet. De
vroegenhemomadvies.Daarvoor vele ruimtes die je hebt, brengen
kopen we fictief in de huid van als het ware niks op."

eenjong koppeltje.Net aÍgestudeerd. Samenhebben ze nog Koppel : "Ok, eerst enkele jaren
maar25.000eurobijeengespaard huen dan maal ?"
enzedromenvar eenmooihuisie Nelde : "HuÍen is sowieso nooit
met eentuintje. Wat moetenze sparen. De aankoop var een wodoen? Of is het nog te woeg ? ning is op termijn vaa.kheel wat
goedkoper dan huÍen. Huren
Hendik ?

l.Jinktsomsgoed maar in de pral(tijk is het dat niet altijd. Je wjl ook
je woning gezellig inrichten. Wat
ldjg je dan ? Je wil langer blijven
dan oorcpronkelijk gêpland. Allê
plannen worden naar voren geschoven.Daamaastheb je ook
nog eens die onzekerefactor van
de eigenaar. Zijn beslissingen
"
kunnen veel veranderen.

omdat het eigenlijk nog te woeg is
"
om een gïoot huis te hebben.

"Bedankt
Koppel :
voor het advies.Watkost dit adviesonsnu ?"
"VooÍ
Nelde :
een gespÍekals dit
rÍaag ik 280euÍo.Vergeetookniet
dat ik al bijna onmiddelijk tips
geefdie je honderdeneuro'skun
nen besparen. Ik begeleid julie
ook wat fiscaliteit betreft, bij de
"Dan
Koppel :
toch kopen,dus" opmaak van het compromis en
"Waarom
Nelde:
niet ? Neem eeÍst en vooral ookin de manier
een huisje waar je onmiddellijk in waarop le naar een worung op
kanenwaaÍ je tijd hebt om hieren zoek gaat. Daamaastkan je me
daarwat te renoverenen liefst nog ook veldel aarweryen om mee
wat op te waarderen. Ik zal je bij- aan de onderhandelingstafel te
staan in de keuze van zo'n huis. zitten bij de koop.Ik probeer de
Vind je nu eendergelijk huisjemet aankoopprijs naaÍ beneden te
tuin, dat alleen nog wat op te brengen. HieÍoor vraag ik dan
lnmppen is en dat zelfs nog wat een procentje. Een pÍecieze
grotêrkan gemaaktworden ên dat schatting van 'de factuur' is echallesaaneenprijsvan 150.000tot ter moeilijk omdatje zo lang en zo
175.000euro,dan zou ik er zeker intensief als je zelÍ wil op mijn
"
voorgaan.
diensten eenbercepkunt doen.
"Eigenlijk
Koppel :
kopen en renoverendan ?"
Nelde : " ln julie gevaleen mooie
tussenoplossing.Eigenlijk investeren jullie zoin bouwen ofeengebouw. Als je klaar bent voor gezinsuitbreiding kan jê het verkopen met winst en dat gebruiken
om een nieuwe woning aaIr te
'worst
schafÍen.In het
casescegeraakt
nado'
de woning niet verkocht, maar dan kan je ze nog altijd verhuên en zo kan ie ook dat
geld gebruiken om je nieuwe en
misschien definitieve woning aan
"
te kopen.
"
Koppel : Onmiddellijk bouwen
ia nr Fiêr dê ^nrr6 ?"

"Kan
Nelde :
a]tijd. De pdjs van
de bouwgrond stijgt niet erg
meer, maaÍ de $ond verkleint
wel. Een huis bouwen is een heel
qrote ondememingwaar je echt
klaar voor moet zijn. AIs je ales
van A tot Z wil doen, mag je reke'
nen op 2 à 3 jaar. In jullie geval zou
ik dat toch niet aanÍaden.Weeral
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