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Verschil NL – USA  

Vraag en aanbod bepalen de huurprijs.  
Geen huurbescherming in Zuidelijke staten van de VS.  
De huurwoningen zijn gestoffeerd. 
De looptijd van contracten is doorgaans 12 maanden. Na die periode volgt (anders dan 
in Nederland) een nieuw contract en een nieuwe prijs. 
Bouwbesluit en eisen van huurders waarborgen de kwaliteit van de woningen.  

  

Class A-appartementen 
Amerikaanse huurwoningmarkt is in te delen in verschillende klassen variërend van 
Class A (beste) tot Class D (minst). Deze typering wordt bepaald aan de hand van de 
kwaliteit van de bouw, uitvoering en locatie.  
Class A is het product dat door nationale en internationale institutionele beleggers wordt 
gekocht.  
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Trends  

De ontvolking van het platteland is niet alleen een Europees gegeven. 
Jonge mensen gaan op latere leeftijd samenwonen.  
“Live –work –play”; Amerikaanse huurders gaan wonen waar zij werken.   
Gebruik versus bezit. 
Populariteit bezit woning afgenomen. 
Kwalificeren voor hypotheek lastig.  
Verkrijgbaarheid hypotheek verbetert, maar kopers kunnen maximaal 80% lenen. 
Studieschuld neemt toe; de gemiddelde studieschuld bedraagt $35.000. 
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Ontwikkelingen huurmarkt 2015/2016 

Algemeen: blijvende groei vraag naar huurwoningen 
 

Huurmarkt meer in evenwicht;  
Herstel koopwoningmarkt voorlopig niet in zicht; 
Demografie zorgt voor gezonde basis huurmarkt;   
Lokale kans op overbebouwing hogere prijsklasse;  
Bouwkosten remmen nieuw aanbod af; 
Opwaartse druk rente, maar bescheiden effect aanvangsrendement; 
Kapitaal op zoek naar rendement; 
Regio’s hebben verschillende economische ritmes;   
Dollar? 
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Nieuwbouw beperkt % totale woningvoorraad  
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Bron: USAA Real Estate Company,  2015 
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Demografie biedt gezonde basis huurmarkt  
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Bron: Multifamily Executive (MFE), 2015   
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Opwaartse druk rente, cap rate omhoog?  
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Samenvatting  

Groeiende vraag van zowel huurders als beleggers naar huurwoningen;  
Meerjarige gezonde markt door demografie; 
Veel liquiditeit in de markt;    
Goede locaties steeds schaarser;  
Inkoop bepaalt rendement.   
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    De haven van Savannah is de snelstgroeiende  

      haven van Amerika en behoort tevens tot de 4  
      grootste havens van het land.  
 
    Een positieve ontwikkeling is de grote   

      toestroom van jonge professionals naar  
      Savannah die een “live-work-play” lifestyle  
      zoeken, oftewel wonen en werken in dezelfde  
      omgeving.  
 
    Thuisbasis van Gulfstream: de grootste business  

      vliegtuigen producent van het zuidoosten   
      van de VS. 
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Marktoverzicht Savannah  
 
   Er zijn 19 hogescholen en universiteiten met  

     meer dan 60.000 studenten en er is een   
     groeiend tekort aan woningen voor  
     studenten van het toonaangevende Savannah   
     College of Art and Design (SCAD).  

 
   Top 5 werkgevers: Gulfstream (9.000+),  

     Georgia-Pacific (1.000+), International Paper  
     (500+), JCB Inc. (500+), Chemtall Inc. (500+).  
 
   4.000 nieuwe banen in 2015,  

     waarvan 500 voor Mitsubishi, 300 voor  
     Gulfstream en 782 voor Outlet Mall of Georgia.  
 
 

Port of Savannah – Garden City Terminal –  
  



 
 
   Er zijn in metropool Savannah in 2015 slechts  

     561 woningen gepland of in  
     aanbouw en in 2016 169 woningen.  
     Een unieke kans voor Westplan  
     om appartementencomplex Mariner Grove  
     te bouwen in deze “high barrier” markt.  
 
   Beperkte hoeveelheid “in-town” gebieden die  

     ontwikkeld kunnen worden, zorgt voor een  
     unieke kans om appartementen te bouwen  
     voor huurders die de wens hebben om  
     dichtbij het centrum te wonen.  
 
   Onderzoeksbureau Axiometrics heeft de huidige  

     bezetting voor appartementen in Savannah 
     vastgesteld op 95,9% en verwacht een jaarlijkse  
     groei van de netto huren van 3,1%.  
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Marktoverzicht Savannah    
 

 
   Ontwikkelaar Ben Carter heeft in juni 2014  

     plannen aangekondigd om Broughton Street  
     te herontwikkelen. Een geschatte investering  
     van $74 miljoen die bestaat uit hoogwaardige  
     winkel-, horeca- en entertainment-  
     gelegenheden.  
 
   Savannah trekt zo’n 13 miljoen bezoekers per  

     jaar (bron: Savannah 2015 Economic Trends).  
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In het nieuws 
 

Bron: Savannahinbusiness.com  
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