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Op vakantie in 
eigen woning?

Het kan met de 
overwaarde op 

je woning!

Gebruik je overwaarde om een vakantiewoning 
te kopen. Zo kun je nog vaker vakantie vieren.
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Dankzij je overwaarde heb jij je eigen vakantiestek 

Als je al lange tijd in een koophuis woont, is je huis waarschijnlijk in waarde gestegen. 
Oftewel, je hebt overwaarde op je woning. Die overwaarde komt bijvoorbeeld vrij als 
je je woning verkoopt. Maar gelukkig zijn er nog meer opties om je overwaarde vrij te 
maken. Bijvoorbeeld door je eigen vakantiewoning te kopen. Een mooie investering 
die je jarenlang vakantieplezier kan opleveren. 

Dankzij je eigen vakantiewoning kun je nóg vaker vakantie vieren. Misschien kom je 
al jarenlang in hetzelfde fijne dorp in Frankrijk, heb je je hart verloren aan het mooie 
Limburg of droom je al heel lang van overwinteren op een Spaans eiland. Dankzij 
je overwaarde komt die vakantiedroom nu ineens binnen handbereik. Zie je jezelf 
al zitten met je (klein)kinderen in een woning die van jou is, genietend van Franse 
baguettes, Limburgse vlaai of Spaanse paella? 

Ook kan een vakantiewoning een mooie investering zijn. Je kunt de woning 
immers verhuren aan andere vakantiegangers die net zo enthousiast zijn over deze 
bestemming als jij. Een mooie bijverdienste, bijvoorbeeld als aanvulling op je pensioen. 
En je bezorgt er andere mensen ook nog eens een onvergetelijke vakantie mee.
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Maar hoe zit dat, een vakantiewoning kopen? 

Droom je al weg bij de gedachte aan een eigen vakantiewoning op jouw favoriete 
oord? Dan is je tweede gedachte misschien: hoe pak ik dat aan? Bij het kopen van 
een vakantiewoning komt immers het nodige kijken. Lastige keuzes, onderhoud, 
verzekeringen en financiële kwesties bijvoorbeeld. 

Maar laat je daar zeker niet door ontmoedigen. Wij helpen je alvast op weg met een 
handig stappenplan. Met behulp van deze 10 stappen kun jij jouw vakantiewoning 
goed voorbereid kopen. Zo weet je precies waar je aan moet denken.

TIP
Een aanrader voor wie een vakantiewoning wil kopen, is de Second Home-beurs. Deze beurs 
wordt jaarlijks georganiseerd in oktober in de Jaarbeurs in Utrecht. Hier kun je veel informatie 
krijgen over vakantiewoningen, inspiratie opdoen en in contact komen met gelijkgestemden.
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In 10 stappen naar je eigen vakantiewoning kopen
Verrassend veel vakantieplezier. Zonder vervelende verrassingen achteraf!
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Je kunt om verschillende redenen een vakantiewoning kopen. Ga je er zelf vakantie 
vieren of wil je er de weekenden doorbrengen? Zie je de woning als de nieuwe stek voor 
familievakanties met je (klein)kinderen? Of is de woning bedoeld als investering en wil 
je de woning verhuren? Of een combinatie van zelf gebruiken en verhuren misschien? 
De eerste stap is dan ook om goed na te denken waarvoor je de woning wilt kopen.

Als je een vakantiewoning koopt voor eigen gebruik, mag je natuurlijk zelf weten 
wanneer je vakantie viert in de woning. Je kunt een heel seizoen in je vakantiewoning 
doorbrengen of er zo nu en dan naartoe gaan. Dat is aan jou.  

Staat je vakantiewoning een deel van het jaar leeg? Dan kan het verhuren van je 
vakantiewoning een mooie aanvulling op je inkomen of pensioen opleveren. Kun je 
niet elk weekend of elke vakantie in de woning doorbrengen? Dan kan het lonen om 
andere vakantiegangers in je vakantiewoning te laten verblijven. Tegen een betaling 
dus, zodat jij een zakcentje overhoudt. 

STAP 1

Zelf vakantie vieren of verhuren? Of allebei?
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Wil je je vakantiewoning verhuren? Besef dan wel dat daar een en ander bij komt 
kijken. Houd bijvoorbeeld rekening met het volgende:

3 Huurders komen niet zomaar naar je woning toe. Hiervoor zal je je 
 vakantiewoning moeten promoten. Bijvoorbeeld op sites als 
 Wereldvakantiehuis.nl, Marktplaats of Airbnb. 

3 Een andere optie is een woning kopen bij een organisatie. Zo’n organisatie regelt 
 vaak ook de promotie en het onderhoud voor je. Wel moet je daarvoor een deel 
 van de opbrengst afdragen.

3 Er komt meer onderhoud bij je woning kijken. De woning moet immers, ook 
 als jij er niet bent, aantrekkelijk zijn voor huurders en dus in goede staat en netjes 
 schoongemaakt zijn. Dat moet je zelf verzorgen of je kunt een partij inschakelen 
 die dat doet.

3 Er bestaan goede mogelijkheden om het onderhoud van je vakantiewoning uit te 
 besteden. Zo kun je met de grondeigenaar of de vereniging van eigenaren 
 afspreken dat zij het onderhoud tegen betaling op zich nemen.  

3 Als je je vakantiewoning verhuurt, krijg je te maken met een hogere verzekering. 
 Verhuren brengt immers risico’s met zich mee. Er kan bijvoorbeeld iets kapot gaan. 
 Of in het ergste geval blijkt misschien een van de huurders niet te vertrouwen. 

Wat komt er kijken bij verhuur?

STAP 1
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Weet je waar je je vakantiewoning voor wilt gaan gebruiken? Dan staat je een 
volgende belangrijke keuze te wachten: bepalen waar jouw vakantiewoning staat. 

Het kan zijn dat je je hart al hebt verloren aan een bepaalde plek en daar gericht op 
zoek gaat. Bijvoorbeeld omdat je al jarenlang graag in Zuid-Frankrijk komt en niets 
liever wilt dan daar nog meer tijd doorbrengen. Of misschien trekt de Veluwe of juist 
een ver en exotisch land je heel erg aan. Maar het kan ook zijn dat je nog niet precies 
weet waar je het liefst vakantie wilt vieren.  

Een aantal belangrijke afwegingen die je moet maken:

3 Kies je voor het buitenland of blijf je in Nederland? 

3 Wil je een woning op een vakantiepark of een aparte woning? 

3 Kies je voor een stad of voor een landelijke omgeving?

3 Moeten er bepaalde voorzieningen in de buurt zijn? 

STAP 2

Bepaal waar jouw woning staat
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Het kiezen van de locatie is misschien wel een van de belangrijkste keuzes. Als je de 
woning koopt om zelf vakantie te vieren, is het natuurlijk belangrijk dat je de locatie 
zelf mooi vindt. Nu én over een paar jaar. Ga je de vakantiewoning vooral verhuren? 
Dan moet je goed bedenken of dit een plek is waar ook andere vakantievierders 
graag komen. 

Zeker als je je woning gaat verhuren, is het belangrijk dat de omgeving iets te bieden 
heeft. Het kan zijn dat je droomvakantiewoning zich bevindt in een rustige omgeving. 
Ga dan goed na of de omgeving ook andere mensen aantrekt. Of is een locatie met 
meer toeristische trekpleisters misschien aantrekkelijker? Dat is iets om rekening mee 
te houden.

Een belangrijke keuze 

TIP
Als je je vakantiewoning wilt gaan verhuren, kun je het beste zelf marktonderzoek doen. 
Vraag in je omgeving na wat mensen van een bepaalde locatie zouden vinden. Of stel online 
een enquête op en verspreid die via sociale media. Zo kom je er achter of  jouw locatie ook 
voor verhuur in trek is. 

DOE MARKTONDERZOEK

STAP 2
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Je weet nu waar je vakantiewoning staat. Maar hoe ziet jouw gedroomde vakantiewoning 
er precies uit? Het is tijd om jouw wensen voor de vakantiewoning in kaart te brengen. 

Er bestaan immers allerlei soorten vakantiewoningen: van stacaravans tot kleine 
appartementen en van boerderijen tot grote villa’s met alles erop en eraan. Wil jij 
dat jouw vakantiewoning luxe is en van alle gemakken is voorzien? Of zoek je een 
vakantiewoning die klein maar fijn is? 

En dan zijn er nog meer keuzes die je moet maken: kies je voor een bestaande 
vakantiewoning of laat je iets nieuws bouwen? Koop je een vakantiewoning op een 
vakantiepark of kies je liever voor een losstaande woning? Natuurlijk zal dat deels 
afhangen van je locatie. Een villa kopen zal immers makkelijker zijn in een klein dorpje 
dan in hartje Parijs. 

STAP 3

Bepaal waar de vakantiewoning aan moet voldoen 
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Bij elk type recreatiewoning moet je met andere dingen rekening houden. Zo krijg je in 
vakantieparken te maken met de regels die in het park gelden. Bij een losse woning moet 
je juist zelf voor meer zaken opdraaien, bijvoorbeeld voor het onderhoud van de woning. 
Bij een luxe woning is het verhuren van de woning makkelijker, maar betaal je wel een 
hogere prijs. Een kleine woning is een minder grote investering, maar kan je ook weer 
minder opleveren.

Dingen om rekening mee te houden

De juiste vakantiewoning vinden is een kleine (maar leuke) zoektocht. Met het grote aanbod 
aan vakantiewoningen kan het lastig zijn om de vakantiewoning van je dromen te vinden. 
Gelukkig kan een vakantiemakelaar je hierbij helpen. Ook bestaan er sites waarop je het 
aanbod aan vakantiewoningen kunt bekijken. Denk aan: secondhome.nl, recreatiewoning.nl, 
funda.nl (voor woningen in Nederland), vakantiehuiswinkel.nl & vakantiemakelaar.nl

HOE VIND JE DÉ VAKANTIEWONING?

STAP 3
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Aan elke vakantiewoning hangt natuurlijk een prijskaartje. Als je een vakantiewoning 
op het oog hebt, moet je kritisch bekijken of die woning de prijs waard is. De ene 
locatie is duurder dan de andere en ook het type woning speelt natuurlijk mee. Zo 
zal een stacaravan op een camping in de bergen minder prijzig zijn dan een luxe 
penthouse in een populaire stad. 

STAP 4

Kijk kritisch naar de prijs van de woning
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Zeker in het buitenland kan het lastig zijn om in te schatten of een woningprijs redelijk is. 
Daarom is een goede tip om rond te kijken in de buurt naar de prijzen van soortgelijke 
woningen. Zoek bijvoorbeeld uit op internet voor welk bedrag andere woningen in de 
omgeving zijn verkocht. Ook kun je makelaars uit de buurt om advies vragen.

Ook kun je een aankoopmakelaar inschakelen die de onderhandelingen voor jou kan doen 
en je advies kan geven. Zo weet je zeker dat je niet te veel betaalt. Houd er wel rekening 
mee dat er bij een woning nog extra kosten komen (zie de volgende stap). Als je een 
woning koopt waar nog veel aan moet gebeuren, zal je daar rekening mee moeten houden 
bij je bod op de woning. Ook dat is iets waar een aankoopmakelaar je bij kan helpen. 

Hoe weet je zeker dat je niet te veel betaalt?

LET OP
Zie je een woning die erg laag geprijsd is? Let dan goed op voordat je enthousiast een bod op 
de woning uitbrengt. Het kan namelijk gaan om een woning die je koopt op basis van erfpacht. 
Dit betekent dat de grond niet jouw eigendom is, maar in handen is van een externe partij. 
Bijvoorbeeld de gemeente of de eigenaar van het vakantiepark. De prijs van de woning zelf lijkt dan 
misschien laag, maar je moet wel jaarlijks een bedrag aan erfpacht betalen aan de grondeigenaar.

ERFPACHT OF NIET?

STAP 4
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Extra kosten. Of je nu wilt of niet, ook bij een vakantiewoning krijg je daarmee te 
maken. Zo betaal je, net als bij iedere andere woning, ook vaste lasten, gemeentelijke 
heffingen, belastingen en kosten voor gas, water en licht. Daarnaast heb je te maken 
met onder meer de kosten voor verzekeringen, reiskosten en onderhoudskosten. Daar 
moet je ook rekening mee houden in jouw financiële plaatje.

Verzekeringen
De kosten voor je verzekering mag je bijvoorbeeld zeker niet vergeten. Vooral als 
je de woning gaat verhuren, is dit iets om goed uit te zoeken. Wanneer je andere 
mensen in je woning laat, brengt dat immers extra risico’s met zich mee. Daar moet 
je je goed voor verzekeren. Daarnaast loop je in sommige landen risico op bijzondere 
weersomstandigheden, zoals een orkaan of storm. Ook in dat geval kun je niet zonder 
een goede verzekering. 

STAP 5

Zoek de bijkomende kosten uit 



13

Reiskosten
Andere kosten waar je je niet 
op moet verkijken, zijn de 
kosten voor het reizen van 
en naar de woning. Als je een 
woning in je eigen omgeving 
koopt, zijn die kosten natuurlijk 
goed te overzien. Maar als de 
woning in een ander land staat, 
is dit niet bepaald een kleine 
kostenpost. Retourtickets 
met het vliegtuig kunnen 
bijvoorbeeld vrij prijzig zijn als je 
regelmatig naar je buitenlandse 
vakantiewoning wilt gaan.  

Kosten voor onderhoud
Verder brengt het onderhoud 
van de vakantiewoning kosten 
met zich mee. De hoogte 
daarvan is afhankelijk van of 
je het onderhoud zelf kunt 
uitvoeren of daarvoor iemand 
inschakelt. Zo moet je denken 
aan de kosten voor eventuele 
renovaties, de aanschaf 
van nieuwe apparatuur 
in huis, kosten voor het 
onderhoud van de tuin en ook 
schoonmaakkosten als je het 
schoonmaken uitbesteedt. 

Extra belastingen
Koop je een vakantiewoning 
in Nederland? Dan moet 
je misschien onroerende-
zaakbelasting en/of 
forensenbelasting aan de 
gemeente betalen. Staat 
de woning je minder dan 90 
dagen per jaar ter beschikking, 
dan blijft de forensenbelasting 
je bespaard. Ook komen er 
soms nog andere belastingen 
om de hoek kijken, zoals 
toeristenbelasting of 
rioolheffing.  

3 Is je vakantiewoning op een park gevestigd? Dan bestaat de kans dat je moet meebetalen aan de 
 voorzieningen op het park, zoals het zwembad.  

3 Verhuur je je woning? Dan kun je diverse kosten in de verhuurprijs meenemen. Zo kun je ook een 
 bijdrage aan de huurder vragen voor het stroomverbruik.  

OOK GOED OM TE WETEN!

STAP 5
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Net als bij de aankoop van een gewone woning komt er ook bij de aankoop van een 
vakantiewoning veel kijken. Je kunt dus maar beter alles van tevoren goed uitzoeken. 

Schakel een aankoopmakelaar in
Het is aan te raden de vakantiewoning voor de aankoop met een aankoopmakelaar 
te bekijken. Natuurlijk kost een aankoopmakelaar wel wat, maar je kunt er vervelende 
verrassingen achteraf mee voorkomen. Een aankoopmakelaar kan je bijvoorbeeld 
adviseren over de staat en prijs van de woning, zodat je precies weet waar je aan toe bent. 

Zo kan een aankoopmakelaar onderzoeken of de kozijnen wel in goede staat zijn, hoe 
het zit met de energiezuinigheid van de woning en of er geen sprake is van houtrot of 
vocht in de muren. Ook kan hij je helpen met het onderhandelen over de prijs van de 
vakantiewoning. Zo houd je voldoende financiële ruimte over om eventuele gebreken 
aan te pakken.

STAP 6

Bekijk goed alle details van de woning
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Verder is het goed om je te verdiepen in de partij van wie je de woning koopt. Je moet 
natuurlijk een goed gevoel hebben bij deze persoon of instantie. Bekijk bijvoorbeeld 
online reviews of vraag om referenties, zodat je zeker weet dat je deze verkoper kunt 
vertrouwen. Ook hierbij kan het nuttig zijn om een aankoopmakelaar in te schakelen.

Kijk ook goed naar de Vereniging van Eigenaren als daarvan sprake is bij jouw woning. 
Zoek bijvoorbeeld uit of de eigenaar van het complex geen vetorecht heeft. Dat 
zou namelijk betekenen dat deze eigenaar in zijn eentje bepaalde beslissingen er 
doorheen kan krijgen. Dat kan zomaar vervelend uitpakken.

En verder…
Neem de beschrijving in de koopakte en voorwaarden voor de koop altijd uitgebreid 
door. Ga je naar het buitenland verhuizen? Verdiep je dan ook in de wetten en regels 
van het betreffende land. Laat bijvoorbeeld zeker iemand meekijken naar de koopakte 
als die in een taal is opgesteld die jij zelf niet vloeiend spreekt.

Check de verkoper

STAP 6
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Heb je een vakantiewoning op het oog? En heb je je al in de nodige informatie 
verdiept? Dan is het nu tijd om de financiering rond te krijgen. Bijvoorbeeld met de 
overwaarde op je eigen woning. Daarnaast zijn er nog enkele andere manieren om je 
vakantiewoning te betalen.

Extra hypotheek op je eerste woning
Een gunstige optie is dus om de overwaarde op je eigen woning hiervoor te gebruiken. 
Omdat je woning meer waard is dan de huidige hypotheek, heb je namelijk ruimte om 
je bestaande hypotheek te verhogen. Daarvoor sluit je een extra hypotheek af met je 
eigen woning als onderpand. Met die hypotheek bekostig je je vakantiewoning. Wat 
het maximale bedrag is waarmee je je hypotheek kunt verhogen, hangt af van de 
geldverstrekker, van je inkomen en van de overwaarde op je woning. 

Het verhogen van je bestaande hypotheek is vaak een gunstige optie, omdat de 
hypotheekrente op dit moment laag is. Daardoor zijn je maandlasten een stuk lager 
dan wanneer je bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een doorlopend krediet afsluit.

STAP 7

Verdiep je in de financiering van de woning
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Een andere optie is om specifiek een hypotheek af te sluiten op je vakantiewoning, 
mits je inkomen dat toelaat. De vakantiewoning zelf is dan het onderpand. 

Let wel op dat minder geldverstrekkers bereid zijn een hypotheek te verstrekken voor 
een vakantiewoning dan voor een woonhuis. Dat geldt zeker als je vakantiewoning 
in het buitenland staat. Houd er rekening mee dat je maar voor een deel van de 
koopsom een hypotheek kunt afsluiten en dus ook eigen spaargeld moet investeren. 
Ook is de financiering van vakantiewoningen soms aan extra regels gebonden. 

Je eigen spaargeld investeren
Heb je nog een mooi bedrag op je spaarrekening staan? Dan kun je dit bedrag ook in 
je vakantiewoning steken, eventueel als aanvulling op een hypotheek of lening. Een 
hypotheekadviseur kan je advies op maat geven over jouw financieringsmogelijkheden.

Hypotheek op je vakantiewoning

STAP 7
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De Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken. Ook bij het kopen van een 
vakantiewoning komen helaas de nodige fiscale en juridische kwesties om de hoek 
kijken. Dat is iets waar je jezelf goed in moet verdiepen of waar je een professional 
voor kunt inschakelen. 

Hoe zit het precies? 
Een vakantiewoning heeft gevolgen voor je belastingaangifte. De woning behoort 
voor de Belastingdienst namelijk tot je eigen vermogen (bezittingen minus schulden). 
De waarde van de vakantiewoning, die bepaald wordt op basis van de WOZ-waarde die 
de gemeente vaststelt, telt mee voor je bezittingen en een hypotheek telt mee voor je 
schulden. Als je boven de vrijstelling van ruim € 30.000,- per belastingplichtige komt 
(voor een stel dus ruim € 60.000,-) betaal je 0,582 tot 1,68% (cijfers 2019) belasting 
over je vermogen. Dit percentage is afhankelijk van de hoogte van je vermogen.

STAP 8

Vergeet ook de Belastingdienst niet

NIEUWE SYSTEMATIEK VERMOGENSBELASTING
Het kabinet heeft plannen om het ‘box 3’-stelsel ingrijpend te veranderen. Als de plannen 
doorgaan, betekent dit dat bezitters van een vakantiewoning meer vermogensbelasting gaan 
betalen vanaf 1 januari 2022. Volgend jaar worden deze plannen besproken in de Tweede Kamer.
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Let wel op: de hypotheekrente die je betaalt voor een extra hypotheek op je 
bestaande woning of een hypotheek op de vakantiewoning is niet aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting. 

Huurinkomsten hoef je niet op te geven op je aangifte, tenzij het een ondernemings-
activiteit is (dit geldt als je de vakantiewoning puur voor de verhuur hebt gekocht). 
Verhuur je de woning 140 dagen of meer dan ben je btw-ondernemer en dien je 9% 
btw af te dragen over de verhuurinkomsten aan de Belastingdienst.

Het is belangrijk je goed te laten inlichten door een adviseur voordat je een vakantiewoning 
koopt. Er komt namelijk op fiscaal vlak meer bij kijken dan je denkt, zeker als je een woning in 
het buitenland koopt. Bijvoorbeeld:

3 In het buitenland moet je mogelijk ook belasting betalen over je vakantiewoning. Zoek 
 daarom goed uit of er een verdrag bestaat tussen Nederland en het land in kwestie 
 waarin geregeld is dat je niet dubbel belasting hoeft te betalen. 

3 Is er sprake van erfpacht, dan mag je het bedrag van de erfpacht aftrekken van de 
 WOZ voor het bepalen van je bezittingen in box 3. 

3 Let wel op dat je de winst die je maakt met de verhuur van de woning ook moet 
 aangeven bij de inkomstenbelasting. Hier moet je dus ook nog belasting over afdragen.

LAAT JE GOED INFORMEREN!

STAP 8
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Goed om je te realiseren: wanneer je een vakantiewoning koopt, ben je niet altijd 
juridisch eigenaar van zowel de woning zelf als de grond waarop de woning op staat. Er 
zijn een aantal opties:

• Je koopt de woning inclusief de grond waar de woning op staat. 

• Je koopt de woning en koopt het eigendomsrecht van de woning (of huurt dat). 

• Je koopt de woning en huurt de grond waar de woning op staat. 

Het is belangrijk om dit soort juridische kwesties goed uit te zoeken wanneer je een 
woning op het oog hebt. Bij woningen op een vakantiepark geldt meestal dat je de 
recreatiewoning koopt en de grond van het park huurt. Dit brengt risico’s met zich 
mee, omdat het park zelf eigenaar blijft van de grond. 

STAP 9

Bekijk ook de juridische aspecten
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Let bij het tekenen van het contract voor je vakantiewoning in ieder geval op het 
volgende:

3 Voor hoe lang geldt het huurcontract voor de grond? 

3 Wanneer kun je de huur opzeggen? 

3 Wat gebeurt er als de huur van de grond eindigt? Moet je dan de grond ontruimd 
 (dus zonder woning) opleveren? 

3 Zijn er eisen waar de recreatiewoning aan moet voldoen, bijvoorbeeld qua vorm 
 of bouwstijl? 

3 Is het mogelijk om de recreatiewoning te verkopen? Of mag de verhuurder zelf 
 bepalen dat hij de volgende koper een huurovereenkomst aanbiedt? Dat laatste 
 kan het lastiger maken om de woning te verkopen. 

STAP 9
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Aan vakantie vieren in een eigen vakantiewoning gaat dus wat regelwerk vooraf. 
Maar het levert je naderhand wel een mooie stek op jouw droombestemming op. En 
eindeloos veel vakantieplezier. Zie jij jezelf al overwinteren op een zonnig eiland of 
vele weekenden doorbrengen in een dromerige omgeving? Zorg er dan voor dat je 
alles goed regelt voor je vakantiewoning. Ook financieel gezien. 

STAP 10

Laat je goed adviseren
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WAAROM VAN BRUGGEN ADVIESGROEP?
3    Landelijk netwerk, lokale experts

3    Eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend

3    Al sinds 1973 actief

3    100% onafhankelijk

3    Advies op maat 

3    Duidelijk en betrokken

Neem contact op met een van onze adviseurs van Van Bruggen Adviesgroep, zodat je 
zeker weet dat alles financieel goed zit. Wij kunnen je alles vertellen over de financiering van 
een vakantiewoning. Zo berekenen we voor je hoeveel jouw vakantiewoning mag kosten 
en wat de maandlasten zijn. Ons advies is altijd onafhankelijk, waardoor je zeker weet dat 
je een bij jou passende hypotheek afsluit. Jij kunt alvast wegdromen bij je toekomstige 
vakantiewoning, terwijl wij het regelwerk voor je doen.

Maak snel een vrijblijvende afspraak voor advies op maat. Onze adviseurs staan altijd 
voor je klaar. Net als een bakje heerlijke koffie of thee. Bel 0800 1800 of bezoek 
vanbruggen.nl/overwaarde

OVERWAARDE
CASH JOUW

OVERWAARDE

Partner van


