De 21ste ERA Open Huizen Dag
Belgische rente ontspant

De 21ste ERA Open Huizen Dag
Op zaterdag 1 oktober biedt ERA u opnieuw de mogelijkheid om bijna 1000 woningen te
bezoeken. Tijdens deze Open Huizen Dag kan u elk deelnemend pand gaan bezichtigen zonder
dat u hier vooraf een afspraak dient te maken.

Hoe gaat u te werk ?
U surft naar www.era.be en maakt uw keuze uit de 1000 deelnemende woningen. Maak
van deze dag gebruik om niet één, maar meerdere huizen te gaan bekijken, op deze
manier kan u uw droomhuis vergelijken met het andere aanbod op de markt en kan u een
doordachte beslissing nemen.
Op onze website zal u merken dat elk pand op zaterdag zijn persoonlijke openingsuren
heeft, zo kan u gemakkelijk uw persoonlijk bezoekplan opstellen en de panden van uw
voorkeur achtereenvolgend en zonder enige verplichting gaan bewonderen.
Tijdens de vorige ERA Open Huizen Dagen werd er telkens 25% van de deelnemende
panden verkocht. Bent u nog op zoek naar een nieuwe woonst ? Dan kan het zeer snel
gaan ! Laat deze kans dus niet aan u voorbijgaan, kijk snel op
www.era.be/nl/aanbod/open-huizen-dag-kaart.aspx en wie weet opent ook jouw
droomhuis zijn deuren volgende zaterdag.

BHV-akkoord ontspant Belgische rente

De witte rook uit de Wetstraat liet zich donderdag ook voelen op de obligatiemarkten. Door het
akkoord over BHV - een van de moeilijkste hordes op weg naar een regering - vernauwde het
verschil tussen de Belgische en de Duitse tienjaarsrente fors.

Hoe zo?
Belgisch staatspapier vond donderdag weer gretig kopers. Daardoor zakte de Belgische
tienjaarsrente, die omgekeerd beweegt aan de onderliggende obligatiekoersen, onder de
kaap van de 4 procent. Omdat in Italië en Spanje de rente wel in de lift zat, lijkt duidelijk
sprake van een BHV-effect.
Ook in buurland Duitsland steeg de lange rente. Daardoor viel de spread tussen de
Duitse en de Belgische tienjaarsrente stevig terug: met 17 basispunten tot 2
procentpunt. In augustus van dit jaar steeg het renteverschil voor het eerst boven 200
basispunten.
Het renteverschil met onze oosterburen is een goede barometer voor het
beleggersvertrouwen. Duitse Bunds staan te boek als de veiligste en meest liquide
belegging in de eurozone.
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