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Eigen huurwoning kopen
U bent huurder van Antares, maar het is uw droom om een eigen woning te hebben. Antares biedt in sommige gevallen de mogelijkheid om de eigen huurwoning te
kopen. Op de verkooplijst kunt u zien of u uw woning kunt kopen. De kans bestaat dat uw woning daar niet op staat, maar dan is er wellicht wel een andere woning die
voldoet aan uw wensen. De woningen die te koop staan worden verkocht via de makelaar. Per woning staat vermeld bij welke makelaar de woning is ondergebracht.

Wanneer verkoop?
Er zijn verschillende redenen waarom Antares afstand doet van sommige huurwoningen:
Diversiteit in de wijk van huur- en koopwoningen kan een bijdrage leveren aan een goede wijkopbouw.
Huurders die hun woning kopen, zijn geneigd langer in hun huis te blijven wonen. Een langere woonduur draagt vaak bij aan een beter woon- en leefklimaat.
De opbrengst uit de verkoop is nodig om investeringen te kunnen doen in nieuwbouwprojecten en de kwaliteit van het woningbezit.

Brochure huurwoning kopen
Meer informatie over huurwoning kopen vindt u in onze brochure Woning kopen. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen; (077) 373 36 66. In ons
Verkoopbeleid vindt u uitgebreidere informatie.

Kan ik mijn woning kopen
Wilt u weten welke woningen wij op het verkoopplan hebben staan, download dan de verkooplijst.
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Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
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