Kleiner financieringsrisico bij aankoop eigen
woning

Jong beginnen met
bouwsparen
Eerst sparen, dan lenen is voor starters
een veilige route naar een koopwoning.
Het past ook binnen een grotere zelfredzaamheid. Er moeten echter wel voldoende koopwoningen beschikbaar zijn.

De bijeenkomst ‘Bouwsparen de route
naar een duurzame woningmarkt’,
op 8 maart.
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