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Geachte lezer,

Voor u ligt de 72e uitgave van de woningmarktrapportage
van de ten Hag Makelaarsgroep. In deze
woningmarktrapportage willen wij u een beeld geven van
de woningmarkt in de gebieden waar ten Hag
Makelaarsgroep haar
diensten in de woningmakelaardij aanbiedt. Door het
analyseren van het bestaande bouw bestand per (deel-)
woningmarkt, welke markten gekoppeld zijn aan de
werkgebieden van onze acht vestigingen, geven wij in onze
woningmarktrapportage een analyse van de woningmarkt
per vestigingsplaats. Daarbij baseren wij ons op cijfers van
de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Doordat
de (deel-)woningmarkten van onze vestigingen verspreid
zijn over geheel Oost Nederland, kan uit de verschillende
analyses van de (deel-)-woningmarkten, een marktbeeld
worden getrokken voor de gehele regio. De uitkomsten
van deze algemene analyse geven naar onze mening een
representatief beeld van de totale woningmarkt in Oost-
Nederland.

In onze analyses is gekeken naar de verhouding tussen het
aantal transacties in een kwartaal in relatie tot het
gemiddelde actuele aanbod in het betreffende kwartaal.
De relatie tussen beide getallen drukken wij uit in een
kwartaalindex. Onze kwartaalindex geeft op een
eenvoudige wijze een helder inzicht in de
marktbewegingen. Deze kwartaalindex komt tot stand
door het gemiddelde aanbod in een kwartaal te delen
door het aantal transacties in hetzelfde kwartaal. Het
gemiddelde aanbod in een kwartaal is het midden tussen
het aanbod aan het begin en het aanbod aan het einde
van een kwartaal. 

In de krapte-indicatortabellen van de diverse plaatsen kan
deze verhouding, per woningcategorie, worden afgelezen.
In de krapte-indicatortabel is bij een score van 5 tot 6
sprake van een evenwichtige markt. Bij een score van 1 is
er sprake van een zeer krappe markt, ofwel een
uitgesproken aanbieders- of verkopersmarkt. Bij een score
van 10 is de markt zeer ruim en spreken we van een
kopersmarkt. Wij hebben over een langere periode
gekeken naar eventueel noodzakelijke bijstellingen bij de
wisseling van de kwartalen, teneinde de werkelijkheid zo
nauwkeurig mogelijk te benaderen. In de kolommen van
de krapte-indicatortabellen worden de kwartaalindexen
weergegeven van voorafgaande kwartalen. De cijferreeks
geeft een indruk van de trendmatige beweging.

Door de NVM is een verbetering op het gehele
databestand uitgevoerd voor wat de looptijden
betreft. Soms worden woningen kort na elkaar
ingetrokken en weer aangemeld. In het verleden
betekende dit dan een nieuwe periode van
aanbieding en dus een nieuwe looptijd. Nu worden
de looptijden van woningen die kort na elkaar
ingetrokken en dan weer aangemeld worden, vóór en
na het opnieuw aanmelden, opgeteld. Wanneer nu
de geleverde cijfers worden vergeleken met die van
het vorige kwartaal, is dan ook te zien dat de
looptijden doorgaans wat langer zijn, zeker bij enkele
individuele categorieën.

Wij hopen dat u de gepresenteerde grafieken en
tabellen met interesse leest. Indien u nadere
toelichting op deze cijfers wenst of nader
geïnformeerd wilt worden over onze analyses, dan
staan wij u graag te woord.

ten Hag Makelaarsgroep b.v.

Drs. M.J.A. ten Hag MRE MRICS 
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Voetnoten: 

Aan het einde van een kwartaal zijn nog niet alle
verkopen geregistreerd. In de analyses wordt daarom
een correctie aangebracht voor de aantallen
transacties. Deze correctie is gebaseerd op de
achteraf geregistreerde aantallen in voorafgaande
perioden. In de prijzen en looptijden (medianen)
worden voor de betreffende periode geen correcties
aangebracht. Echter de voorlaatste periode wordt wel
aangepast met de meest actuele – definitieve – cijfers.
Daarom kunnen de in deze rapportage
gepresenteerde cijfers voor de voorlaatste periode
verschillen van de cijfers gepresenteerd in onze
vorige woningmarktrapportage. Tevens kunnen er
verschillen zijn opgetreden tussen de historische
gegevens die in deze rapportage zijn gepresenteerd
en die van eerdere rapportages. Deze verschillen
worden veroorzaakt door een andere keuze van
meetmomenten.

De cijfers die betrekking hebben op het vierde
kwartaal van 2021 zijn voorlopige cijfers.

De gekozen woningmarktgebieden hebben een
duidelijke regionale samenhang en kunnen qua
samenstelling afwijken van bestaande NVM-regio’s

Door verbetering van de gebiedsindelingen en het
alsnog wel of niet kunnen toekennen van postcodes
aan gemeenten is het mogelijk dat objecten die eerst
niet meegenomen werden in de berekeningen, nu wel
meedoen of andersom. De kwaliteit van de cijfers is er
daardoor op vooruit gegaan.

In de rapportages worden medianen gebruikt. Dit is
de middelste waarneming uit de reeks van alle
waarnemingen. In de tekst zijn de categorie
“appartementen vóór 1970” en de categorie
“appartementen na 1970” in de analyse soms
gecomprimeerd vanwege de geringe verschillen
onderling. In dat geval hanteren wij de term “categorie
appartementen”, dus zonder uitsplitsing.

Bron: cijfermateriaal NVM

Foto voorzijde: betreft een foto van een House2Start
woning. Een woning van de toekomst. Voor meer
informatie kijk op www.house2start.nl. 

© Copyright. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door
middel van druk, fotokopie, microfilm of op andere
wijze, zonder toestemming van de ten Hag
Makelaarsgroep b.v.
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ONLINE MAGAZINE:
MAGAZINE.TENHAG.NL

Meer weten over ten Hag? Wij hebben een online magazine! Ga naar de webpagina toe om
kennis op te doen over het totale aanbod van de dienstengroep en hoe wij tegen de
ontwikkelingen van de huidige markt aankijken.  

''We staan al 50 jaar met
beide benen op de grond
en de voeten in de klei.''

''Kennis en 
kennissen, daar 
draait het om''

Hennie

Michel



W O N E N
Wij staan voor je klaar als je op zoek
bent naar een nieuwe woning of indien
je jouw huidige woning wilt verkopen

H Y P O T H E K E N 
Middels HypotheekNet, onderdeel van
onze groep, ondersteunen we je graag
bij de financiering van jouw woning.

B E D R I J F S H U I S V E S T I N G 
Kennis van de regio en het juiste
netwerk zijn van belang voor het
vinden van passende huisvesting

V A S T G O E D M A N A G E M E N T
Wij ondersteunen op het gebied van
woningbeheer/-verhuur en
commercieel vastgoed.

V E R Z E K E R I N G E N
Als assurantiebemiddelingsbedrijf zijn
wij de schakel tussen onze cliënten en
de verzekeringsmaatschappijen. 

P E N S I O E N E N
Onze pensioenadviseurs denken graag
met je mee over het pensioen van
jouzelf of van werknemers.

Op de hoogte blijven? Houdt onze
website en social media pagina`s in degaten!
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EEN ANDERE WONING,
EEN IDEAAL MOMENT
OM TE VERDUURZAMEN!

www.reimarkt-enschede.nl | boulevard 1945 nr 20 | 053-850 60 90

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol bij de aankoop van een woning. Steeds vaker wordt er ook
naar het energielabel gekeken. Een goede ontwikkeling, want hoe duurzamer een woning, hoe lager de
energielasten. De aankoop van een nieuwe woning is een ideaal moment om de woning te
verduurzamen. Voordat u de woning betrekt kunt u hem al geheel eigen wens duurzaam verbeteren,
zodat u gelijk in een comfortabele en energiezuinige woning kunt gaan wonen.

DUURZAAM WONEN
Bij Reimarkt, de winkel voor duurzaam wonen, vindt u kant-en-klare pakketten waarmee u uw woning
kunt verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan spouw-, muur-, dak-, en vloerisolatie, HR++ glas,
zonnepanelen en een warmtepomp. Een duurzaam huis is niet alleen goed ook het milieu en voor uw
portemonnee, maar het vergroot ook uw wooncomfort. Geen last van koude voeten, koude tocht vanaf
de muur of koude en beslagen ramen. Zo wordt een huis echt een thuis. Het aankooptraject biedt vele
mogelijkheden voor verduurzaming. Naast dat u u huis kunt verbeteren is het financieel gezien ook erg
aantrekkelijk. Het is bijvoorbeeld zeer interessant om de verduurzamingskosten mee te nemen is uw
hypotheek. Op deze manier kunt u 206% lenen in plaats van 100%. 

MOGELIJKHEDEN
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via www.reimarkt-enschede.nl,
053 - 850 60 90 of vaag het uw adviseur. Wij laten u graag geheel vrijblijvend de mogleijkheden zien. 



Je hypotheek draait om jou. Daarom moet een hypotheek maatwerk zijn, afgestemd op jouw
wensen en mogelijkheden en op jouw karakter en persoonlijkheid. Een hypotheek is dus
méér dan een geldlening. Vanuit die gedachte biedt ten Hag je volledige ontzorging,
afgestemd op jou als individu.

Daarbij is ‘onafhankelijkheid’ een belangrijke kernwaarde. Als lid van HypotheekNet  is ten Hag namelijk
niet gebonden aan een bepaalde geldverstrekker, maar bieden we ook producten aan van de Duitse
Volksbank en de Deutsche Sparkasse. En bijvoorbeeld ook van de Rabobank, iets wat niet voor elk
hypotheekkantoor vanzelfsprekend is. We oriënteren ons dus niet alleen breder, maar ook ánders dan
anderen.

Is duurzaamheid voor jou belangrijk? Ook de financiële wereld denkt en wordt steeds groener. Maar hoe
vertaal je dat in een hypotheek?

Groene hypotheken
Wist je dat er ook groene hypotheken bestaan? Niet alleen interessant vanuit duurzaamheidsgedachte,
maar ook uit financieel oogpunt: je bespaart niet alleen op bv je energielasten, maar je profiteert van
een ‘loan to value’ (het bedrag dat je maximaal mag lenen) van 106% van de koopsom. Dit in plaats van
de standaard 100%. En dat betekent dus meer financiële ruimte.

Meer weten? Kijk dan eens op onze website, en neem contact met ons op! 

Hypotheken en ten Hag, daar kun je op vertrouwen.

''Hypotheek, meer dan
alleen geld.''

https://financieel.tenhag.nl/hypotheken/


ONZE VESTIGINGEN

W W W . T E N H A G . N L

ten Hag Enschede
Boulevard 1945 nr 20
7511 AE Enschede

053 – 850 60 70
enschede@tenhag.nl

ten Hag Almelo
Wierdensestraat 43
7607 GG Almelo

0546 – 45 85 45
almelo@tenhag.nl

ten Hag Apeldoorn
Canadalaan 8
7316 BX Apeldoorn

055 – 303 00 30
apeldoorn@tenhag.nl

ten Hag Deventer
Brink 49
7411 BV Deventer

0570 – 66 69 99
deventer@tenhag.nl

ten Hag Doetinchem 
Plantsoenstraat 75
7001 AB Doetinchem

0314 – 33 24 91
doetinchem@tenhag.nl

ten Hag Hengelo
Burg. Jansenplein 30
7551 ED Hengelo

074 – 250 65 66
hengelo@tenhag.nl

ten Hag Zutphen
Spittaalstraat 93
7201 EC Zutphen

0575 – 51 63 61
zutphen@tenhag.nl

ten Hag Zwolle
Vispoortenplas 8
8011 TH Zwolle

038 – 426 99 88
zwolle@tenhag.nl

Oosterhave makelaars
Julianaplein 5
7681 AX Vroomshoop

0546-641234
info@oosterhavemakelaars.nl


