
        Voorbeeld vergelijk aankoop bestaande woning ten opzichte 

            van een energieneutrale Quercus nieuwbouwwoning 

Bestaande bouw

Koopsom  woning 

Basisprijs vrij op naam € 236.405,00 € 217.500,00

Meerwerk stelposten:

Bestrating betontegels inbegrepen € 1.079,37

Terrasschermen 180 x 180 cm inbegrepen € 157,50

Afwerking wanden inbegrepen € 3.118,50

Keuken  incl apparatuur inbegrepen € 6.300,00

Vloerafwerking laminaat inbegrepen € 3.250,00

Diverse kleine aanpassingen pm € 5.000,00

€ 236.405,00 € 236.405,37

Maandelijkse hypotheeklast 1) € 767,00 € 764,00

Energielast per maand, gas 2) € 107,00 5) € 0,00

Energielast per maand, elektra 3) € 77,00 6) € 0,00

Huishoudelijk energieverbruik 4) inbegrepen 7) € 26,69

Maandlast inclusief energielast € 951,00 € 790,69

Voordelen bij aankoop energieneutrale Quercuswoning:

Ruimere leencapaciteit (€ 15,000,- extra lenen op inkomen)

Minder inbreng eigen geld (VON prijs)

Lagere rente en woonlasten

Minder onderhoudskosten in de eerste jaren

Uitgangspunten bij de maandelijkse hypotheeklast en het energieverbruik.

4)

*De in deze maandlasten-indicatie opgenomen stelposten en berekeningen zijn onderhevig 

Het hier opgenomen bedrag is het vastrecht voor de elektra aansluiting van uw woning. *Let op! Het 

huishoudelijk gebruik is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het kan daarom positief of negatief 

afwijken van het genormeerde gebruik zoals dit in de berekeningen is opgenomen. 

7)

De Quercus woning is voorzien van PV collectoren. Met deze collectoren wordt de electrische energie 

opgewekt die nodig is voor het primaire energieverbruik zoals voor, de verwarming, het warme water, de 

ventilatie, de verlichting en het huishoudelijk gebruik*

6)

Het huishoudelijk energieverbruik is in de berekening van het Nibud inbegrepen.

 Energieneutrale Quercus 

(tussen) woning 

De energie neutrale Querus woning heeft geen gasaansluiting. De woning wordt verwarmd door middel 

van een warmtepomp.
5)

Bij de berekening van de maandelijkse hypotheeklast is uitgegaan van de actuele 10 jaars NHG tarieven en 

volledig annuitair aflossen met een looptijd van 30 jaar.

Bij een gemiddeld gastarief na 1 juli 2019 van € 76,27 per m³ en gemiddeld vastrecht van € 21,59 per 

maand (incl. 21% BTW. (Bron Milieu Centraal en RVO (berekening Nibud, 2019.)

Bij een gemiddeld elektriciteitstarief na 1 juli 2019 van € 22,04 per kWh en gemiddeld vastrecht van € 

26,69 per maand (incl. 21% BTW. Inclusief de jaarlijkse belasting teruggave (2019) van € 311,62 (Bron 

Milieu Centraal en RVO (berekening Nibud, 2019.)

3)

2)

1)



 aan eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld bouw- en energiekosten, rentestanden en

 regelgeving vanuit de overheid, aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. 


