
 

 

 
 
 
Aankoop woning onder VOV: 

Stel u wilt een woning kopen met een marktwaarde van €120.000. Dit bedrag is financieel 
niet haalbaar voor een starter. Door een korting van 25%  in de vorm van een stille reserve 
van €30.000 bij de gemeente, hoeft de koper niet voor het volledige bedrag een hypotheek af 
te sluiten.  
De woning kan dan gekocht worden met een hypotheek van €90.000 (€120.000 
marktwaarde woning -/- € 30.000 korting). De gemeente is eigenaar en beheerder van de 
korting/stille reserve. 
De korting is juridisch vastgelegd in de Akte vaststelling bepalingen ‘verkoop onder 

voorwaarden ’VoV appartementen. 

Het eigenaarschap is dan als volgt: 

 De starter (bewoner) is de eigenaar van de woning inclusief de hypotheek. De bewoner 
gebruikt en onderhoudt deze woning net als elke andere woningeigenaar;  

 De gemeente is eigenaar van de korting en dus niet van “de stenen”.  
 

De  aankoop van de woning  is vrij op naam. Dit houdt in dat de kosten m.b.t. 
overdrachtsbelasting, notaris-, kadaster- en verdere administratieve kosten in de 
verkrijgingsprijs zijn verwerkt. . 
Om na te gaan wat u via een hypothecaire lening kunt financieren raden wij u om contact op 
te nemen met een erkende hypotheekadviseur. 
 

De eigenaar van de woning en de eigenaar van de korting zijn aan elkaar verbonden door de 

Akte vaststelling bepalingen ‘verkoop onder voorwaarden ’VoV appartementen, waarin 

voorwaarden staan over het gebruik van de woning. Dit zijn voorwaarden over het in stand 

houden van de woning in de staat zoals die is en de voorwaarden als de woning weer op de 

markt komt – dus wanneer de eigenaar wil verhuizen.  
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VOV-waarde = waarde die koper moet financieren voor aankoop woning 

 

 

 


