ZET UW GROND
OM IN GELD
Verzilver de waarde van de grond onder
uw woning zonder te verhuizen

www.duowonen.nl

Bent u ouder dan 57 jaar en is uw woning meer waard dan uw
hypotheek? Of is uw huis vrij van hypotheek?
Dan kan Duowonen voor u een uitkomst zijn. U verzilvert hiermee de waarde van de grond
onder uw woning zonder te verhuizen. Het geld dat u ontvangt, kunt u gebruiken om uw
dromen en wensen te vervullen. Welke dat zijn? Dat maakt u helemaal zelf uit.

Uw kinderen financieel
steunen?
Uw woning verbouwen
voor meer comfort?
Extra genieten van
het leven?

Hoe werkt Duowonen?
Met Duowonen verkoopt u de grond onder uw woning. Met het bedrag dat u ontvangt, lost
u eerst uw hypotheek af. Met de rest mag u doen wat u wilt. U blijft wonen waar u woont en
betaalt een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de grond. Verder verandert er niets,
u blijft genieten van uw woning en u heeft meer financiële armslag. Bovendien kunt u in de
toekomst nog steeds profiteren van de waardestijging van de waarde van uw woning exclusief de
grond.
U krijgt een eeuwigdurend gebruiksrecht
Duowonen kent geen looptijd. Bij overlijden kunnen uw erfgenamen het Duowonen contract
overnemen als zij uw woning als hoofdverblijf gaan gebruiken. U hoeft het verzilverde bedrag
dus niet binnen een bepaalde termijn terug te betalen zoals een hypotheeklening die u aan het
einde van de looptijd moet aflossen.
Duowonen is geen lening
Een hypotheeklening heeft een vaste looptijd. Na een periode van 30 jaar moet u in de meeste
gevallen uw lening aflossen. Duowonen kent geen aflossingsverplichting en looptijd.
U kunt de grond altijd terugkopen
Het is natuurlijk mogelijk dat u in de toekomst van gedachten verandert. Met Duowonen heeft u
altijd het recht om de grond terug te kopen, wanneer u maar wilt.
U kunt uw woning altijd verkopen
Duowonen heeft geen invloed op de verkoopbaarheid van uw woning. U heeft altijd het recht
om de woning aan een ander te verkopen, inclusief de grond.

U blijft in uw huis
wonen

Wij kopen de
grond onder uw
huis
U mag de grond blijven
gebruiken zoals u altijd
deed, hiervoor betaalt u een
maandelijkse vergoeding

De grond wordt gekocht door Goodlife, een handelsnaam van de Nederlandse verzekeraar SRLEV N.V.

Wat zijn de maandelijkse kosten van Duowonen?
Stel u ontvangt € 100.000,- voor uw grond met Duowonen. U betaalt dan € 171,-* per maand
voor het gebruik van de grond. Dit bedrag passen we jaarlijks achteraf aan de inflatie aan. Bij een
inflatie van 1% bijvoorbeeld stijgt de vergoeding naar € 173,-* in het volgende jaar.
Gebruikt u de opbrengst van Duowonen voor een verbetering van de eigen woning, dan is
de maandelijkse vergoeding zelfs aftrekbaar voor de belasting! Als u nu een aflossingsvrije
hypotheek afsluit, is renteaftrek niet mogelijk.
Als u hetzelfde bedrag leent bij een bank, bent u per maand vaak minstens net zo veel kwijt aan
rente. Bovendien kan uw bank die rente na een bepaalde periode alsnog aanpassen.
U krijgt onafhankelijk advies
Een Duowonen contract sluit u waarschijnlijk af voor een lange periode. U gaat een langdurige
financiële verplichting aan. Het is belangrijk dat u een goed beeld heeft van de financiële
gevolgen en de voor- en nadelen van Duowonen. Vandaar dat u Duowonen alleen kunt afsluiten
via financieel adviseurs die bekend zijn met Duowonen. De onafhankelijke adviseur geeft u
een persoonlijk en objectief advies voordat u een beslissing neemt. Aan dit advies zijn kosten
verbonden. U maakt hier zelf afspraken over met uw adviseur.
*1) De genoemde maandelijkse kosten zijn op basis van het canonpercentage van 2,05% per oktober 2019. Neem contact op voor het
huidige canonpercentage.
2) Naast de maandelijkse kosten zijn er ook eenmalige kosten bij verkoop van de grond en bij terugkoop van de grond of verkoop van
de woning. Voor een overzicht van kosten kijk op onze website (www.duowonen.nl) en lees de product informatie, of neem contact
op met uw financieel adviseur.

MEER INFORMATIE
OVER DUOWONEN?

www.duowonen.nl
Kijk voor uitgebreide informatie over Duowonen op onze website.
U vindt hier heldere antwoorden op veel van uw vragen over
Duowonen. Hier kunt u ook de uitgebreide productinformatie over
Duowonen downloaden of aanvragen.

085 489 48 58
Voor meer informatie over Duowonen kunt u ons ook bellen.
Wij helpen u graag.
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