
 

Van huiseigenaar naar vastgoedbelegger 
Sebastiaan* (1972) houdt van verandering. In zijn werk, in zijn 
vakantiebestemmingen en in zijn woonomgeving. Toen hij in 2007 een 
appartement in Amsterdam kocht, waren vrienden en familie dan ook 
verbaasd dat hij zich vastlegde. Maar de koopwoning bleek geen 
belemmering toen hij een tijd later toch op een andere plek in de stad wilde 
gaan wonen. Sebastiaan: ‘Ik kon de woning verhuren aan een vriend van 
een vriend die tijdelijk in Amsterdam wilde wonen. Zelf ben ik op zoek 
gegaan naar een huurwoning.’ 

Nu – zeven jaar later – heeft Sebastiaan de woning nog steeds in bezit. Inmiddels is een groot 

deel van de oorspronkelijke hypotheek van € 192.000 afgelost en zorgt de vastgoedbelegging 

voor een inkomstenstroom van netto enkele honderden euro’s per maand. Cruciaal is volgens 

Sebastiaan dat het om een relatief kleine (65m2) courante etage gaat in een leuk deel van de 

stad. ‘Het risico op leegstand is daardoor laag. De woning heeft tot nu toe geen dag leeg 

gestaan.’ 

 

Mijn rendement komt gemiddeld op 6 procent per jaar 

 

Rendement 

Sebastiaan – die zelf in de financiële sector werkt – berekent regelmatig het rendement op zijn 

investering. Dat bestaat uit de eventuele winst bij verkoop en de huurinkomsten. ‘Als ik de 

verkoopprijzen van vergelijkbare huizen zie, dan is het rendement 6-8 procent per jaar op dit 

moment. Maar over de afgelopen jaren – inclusief de crisis – was het gemiddeld 4 procent.’ In 

combinatie met de gestegen huurprijzen komt mijn rendement op gemiddeld 6 procent per jaar. In 

goede tijden zoals nu, gaat het richting 8 procent. 



 

 

 

Passieve inkomstenbron 

Beleggen in vastgoed bevalt Sebastiaan zo goed dat hij nu opnieuw een appartement in de 

hoofdstad heeft gekocht. Om er te wonen, maar ook met de gedachte om het op termijn te 

verhuren. De strategie is dezelfde als in 2007. Met een deel van de huurinkomsten betaalt hij de 

hypotheek op het beleggingspand af. Daarnaast zet hij geld opzij als buffer. Om een nieuw pand 

aan te kopen, en als buffer voor belasting en onderhoud. Sebastiaan: ‘De waarde van een 

woning die wordt verhuurd valt in box 3, dus je betaalt er wel belasting over. Ik los daarnaast ook 

af omdat ik de hypotheeklening graag zo laag mogelijk houd. Je kunt de hypotheekrente over een 

beleggingspand immers niet aftrekken.’ Hij houdt er rekening mee dat de woning tijdelijk leeg kan 

staan. De lasten lopen dan door. ‘Dan zijn lage lasten een voordeel. Uiteindelijk wil ik mijn 

woningen helemaal hypotheekvrij hebben. Dan kan ik optimaal profiteren van deze passieve 

inkomstenbron.’ 

Hypotheek 

Sebastiaan is enthousiast over het beleggen in vastgoed. Toch raadt hij beleggers in spe aan om 

verhuren niet te idealiseren. Verhuren heeft ook nadelen. ‘Iedereen kent de horrorverhalen van 

eigenaren die de huurder niet uit het pand krijgen. Weet dus wat je doet en maak een goed 

contract.’ Daarnaast is het volgens hem zaak om alert te zijn om leegstand te voorkomen. Als er 

in een maand geen huur binnenkomt, gaat dit immers direct ten koste van het rendement. ‘Als je 

ziet aankomen dat de huurder eruit gaat, neem dan direct maatregelen. Vertel het rond in je 

netwerk, gebruik ook social media zoals Facebook.’ 

 

* Om privacyredenen is een andere naam gebruikt. 
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