
 
 
 
 
   

Wat zijn jouw woonwensen? 
 
Checklist Woonwensen 

Op het gebied van wonen is zoveel keus, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. 
Misschien wil je wel in het centrum van een stad wonen in een mooi grachtenpand, maar met 
de kinderen op komst is een eengezinswoning in een nieuwbouwwijk eigenlijk praktischer.  
 
Daarom hebben we een handige checklist voor je opgesteld. Aan de hand van een aantal 
vragen, krijg je zelf inzicht in je woonwensen.  
 
Naar voor woning ben je op zoek? 

� Eengezinswoning 

� Twee-onder-een-kap 

� Vrijstaande woning 

� Appartement 

� Studentenflat 

� Anders 

Wat voor bouwsoort zoek je? 
� Bestaande bouw 

� Nieuwbouw 

� Zelf bouwen 

� Geen voorkeur/weet ik nog niet 

Welke eigenschappen moet je (volgende) woning hebben? 
 
Oppervlakte gehele woning 

� Tot 75 m2 

� 75+ m2 

� 100+ m2 

� 150+ m2 

Oppervlakte gehele perceel 
� Tot 100 m2 

� 100+ m2 

� 250+ m2 

� 500+ m2 

Aantal slaapkamers 

� 1 

� 2 

� 3 

� 4 of meer 

Bouwperiode 

� Vanaf 2002 

� 1990 – 2001 

� 1970 – 1989 

� Voor 1970 



 
 
 
 
 

 

   

 
 

Hoe belangrijk vind je de aanwezigheid van: 
� Tuin 

� Balkon 

� Garage, schuur of berging 

� CV 

� Badkamer met bad 

� Keuken met veel inbouwapparatuur 

 

Zijn de volgende faciliteiten in de omgeving van je (volgende) woning belangrijk? 

� Openbaar vervoer 

� Winkels 

� School en kinderopvang 

� Sport en ontspanning 

� Horeca en uitgaan 

Waar zou je het liefste willen wonen? 

� Centraal: in het centrum van een stad 

� Stedelijk: in een buurt tegen het centrum aan 

� Buitenwijk: op enige afstand van het centrum 

� Landelijk: in een dorp of kleine plaats 

Hoeveel ben je bereid per maand aan hypotheeklasten te betalen? 
� Tot 250 euro 

� 400 euro 

� 550 euro 

� 650 euro 

� 800 euro 

� 950 euro 

� 1.100 euro 

� > 1.100 euro 

Wat is de maximale prijs die je bereid bent te betalen voor je volgende woning? 

� 80.000 euro 

� 100.000 euro 

� 150.000 euro 

� 200.000 euro 

� 250.000 euro 

� 300.000 euro 

� 350.000 euro 

� 450.000 euro 

� > 450.000 euro  

 
 


