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DĞĞƵǁĞŶůĂĂŶ�ϱ 
 
KƉ�ŵŽŽŝĞ�ůŽĐĂƟĞ�ŐĞůĞŐĞŶ�ƐƚĂƌƚĞƌƐǁŽŶŝŶŐ͊ 
�Ğ�ǀŽƌŝŐĞ�ďĞǁŽŽŶƐƚĞƌ�ŝƐ�ϲϲ�ũĂĂƌ�ŐĞůĞĚĞŶ�ĂůƐ�ƐƚĂƌƚĞƌ�ŝŶ�ĚĞǌĞ�ǁŽŶŝŶŐ�ŐĞŬŽŵĞŶ�ĞŶ�ŚĞĞŌ�ĚĂĂƌŶĂ�ŶŽŽŝƚ�ŵĞĞƌ�
ĚĞ�ďĞŚŽĞŌĞ�ŐĞŚĂĚ�ĞĞŶ�ŶŝĞƵǁĞ�ĞŝŐĞŶ�ǁŽŶŝŶŐ�ƚĞ�ǌŽĞŬĞŶ͘� 
�Ăƚ�ŵŽĞƚ�ĞĞŶ�ĮũŶ�ŚƵŝƐ�ŽƉ�ĞĞŶ�ŐŽĞĚĞ�ƉůĞŬ�ǌŝũŶ�ƚŽĐŚ͍��Ŷ�ĚĂƚ�ŝƐ�ŚĞƚ�ŽŽŬ͘��ĂĂƌŽŵ�ǌŽĞŬƚ�ĚĞ�ĞŝŐĞŶĂĂƌ�ŽŽŬ�ĞĞŶ�
ŶŝĞƵǁĞ�ĞŝŐĞŶĂĂƌ�ĚŝĞ�ĚĂĂƌ�ǌĞůĨ�ǁĞĞƌ�ƉƌĞƫŐ�ǁŝů�ŐĂĂŶ�ǁŽŶĞŶ͊ 
Kŵ�ĚĞ�ǁŽŶŝŶŐ�ǁĞĞƌ�ŚĞůĞŵĂĂů�ŬůĂĂƌ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�ŚƵŝĚŝŐĞ�ƐƚĂŶĚĂĂƌĚĞŶ�ǀĂŶ�ŝƐŽůĂƟĞ͕�ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ�ĞŶ�ůƵǆĞ�
ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ�ŝƐ�ŚĞƚ�ǁĞů�ƉƌĂŬƟƐĐŚ�ĂůƐ�ĚĞ�ŶŝĞƵǁĞ�ĞŝŐĞŶĂĂƌ�ƚǁĞĞ�ƌĞĐŚƚĞƌŚĂŶĚĞŶ�ŚĞĞŌ�ǌŽĚĂƚ�Śŝũͬǌŝũ�ǌĞůĨ�ĂůůĞƐ�
ŶĂĂƌ�ĞŝŐĞŶ�ƐŵĂĂŬ�ĞŶ�ǀŽŽƌŬĞƵƌ�ŬĂŶ�;ůĂƚĞŶͿ�ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͘ 
'ĞůĞŐĞŶ�ĂĂŶ�ĞĞŶ�ƌƵƐƟŐĞ�ƐƚƌĂĂƚ�ĞŶ�ŵĞƚ�ĂůůĞ�ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ�ǌŽĂůƐ�ƐĐŚŽůĞŶ͕�ŬĞƌŬĞŶ͕�ǁŝŶŬĞůǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�
ŚĞƚ�ŽƵĚĞ�ĚŽƌƉ�ŵĞƚ�ŚĂǀĞŶ�ŽƉ�ǌĞĞƌ�ŬŽƌƚĞ�ůŽŽƉĂĨƐƚĂŶĚ͘ 
�ĞŶ�ŵŽŽŝ�ƉƌŽũĞĐƚ�ǀŽŽƌ�ǁŝĞ�Ğƌ�ƟũĚ�ĞŶ�ĞŶĞƌŐŝĞ�ŝŶ�ǁŝů�ƐƚŽƉƉĞŶ͘ 
'ĞďŽƵǁĚ�ŝŶ�ϭϵϱϰ�ŽƉ�ĞĞŶ�ŬĂǀĞů�ǀĂŶ�ϭϭϭ�ŵϮ�ŵĞƚ�ĚĞ�ĂĐŚƚĞƌƐƚƌĂĂƚ�ŐĞůĞŐĞŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŶŽŽƌĚŽŽƐƚĞŶ͘ 
 
DĂĂŬ�ĞĞŶ�ĂĨƐƉƌĂĂŬ�ĞŶ�ǌŝĞ�ǌĞůĨ�ǁĂƚ�ĚĞ�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ�ǌŝũŶ�Žŵ�ǀĂŶ�Ěŝƚ�ŚƵŝƐ�Ƶǁ�ƚŚƵŝƐ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ͘ 
 
�Ğ�ŝŶĚĞůŝŶŐ�ŝƐ�ĂůƐ�ǀŽůŐƚ͗� 
�ĞŐĂŶĞ�ŐƌŽŶĚ͗ ĞŶƚƌĞĞ͕�ƚŽŝůĞƚ͕�ƚƌĂƉŽƉŐĂŶŐ͕�ŬĞůĚĞƌ�;ŬŶŝĞŚŽŽŐͿ͕�ŵĞƚĞƌŬĂƐƚ͕�ĚŽŽƌǌŽŶǁŽŽŶŬĂŵĞƌ�ŵĞƚ� 
   ŐĂƐŚĂĂƌĚ͕�ŬĞƵŬĞŶ͘ 
ϭĞ�ǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐ͗� ŽǀĞƌůŽŽƉ͕�ϯ�ƐůĂĂƉŬĂŵĞƌƐ͕�ĚŽƵĐŚĞƌƵŝŵƚĞ�ŵĞƚ�ǁĂƐƚĂĨĞů͘ 
ϮĞ�ǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐ͗� ĚŽŽƌ�ǀĂƐƚĞ�ƚƌĂƉ�ƚĞ�ďĞƌĞŝŬĞŶ�ǌŽůĚĞƌ�ŵĞƚ�ϭ�ĞǆƚƌĂ�ƐůĂĂƉŬĂŵĞƌ͘ 
�ĐŚƚĞƌƐƚƌĂĂƚ�ŵĞƚ�ƐƚĞŶĞŶ�ƐĐŚƵƵƌͬďĞƌŐŝŶŐ͘ 
 
�ĂŶǀĂĂƌĚŝŶŐ͗�ŽƉ�ŬŽƌƚĞ�ƚĞƌŵŝũŶ�ŵŽŐĞůŝũŬ 
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Ook voor uw financiering  
 
 
 

Deze brochure gaat natuurlijk hoofdzakelijk over de woning waarin u geïnteresseerd bent. En 
dat is logisch, want daar wilt u toch zo veel mogelijk van weten. 
 
Toch willen wij u graag vermelden dat wij op het gebied van financieringen ook jarenlange 
ervaring hebben en u dus goed van dienst kunnen en willen zijn bij het zoeken naar de juiste 
hypotheek. 
 

Dit is natuurlijk een ideale combinatie. 
 

Misschien heeft u nu de brochure van uw favoriete woning in handen, maar weet u niet of 
deze voor u financieel haalbaar is. 
Maakt u gerust een afspraak met ons, zodat wij inzichtelijk kunnen maken welke 
mogelijkheden er voor u zijn. 
Deze afspraken zijn natuurlijk geheel vrijblijvend.  
 

Onafhankelijk 
 
Door onze ervaring en contacten met geldverstrekkers, verzekeraars, banken en notarissen 
kunnen wij snel en zorgvuldig werken. Als Erkend Hypotheekadviseur kunnen wij u 
uitstekend adviseren en begeleiden bij het uitzoeken van de hypotheek vorm die het beste bij 
u past.  
U hoeft dus niet zelf al die banken af te lopen en overal offertes op te vragen. Wij doen dat 
graag voor u. 
 

Onze dienstverlening, uw gemak 
 

Als u ons uw vertrouwen schenkt, zullen wij voor u die hypotheek zoeken die de condities en 
voorwaarden heeft waar u zich goed bij voelt. 
Dan zullen wij correct en zo snel mogelijk alles afwikkelen, zodat u snel van uw woning kunt 
genieten. 
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Ook voor uw verzekeringen 

 
 

Na hetgeen wij u verteld hebben over onze mogelijkheden op het gebied van financieringen, 
willen wij u ook graag wijzen op de mogelijkheden die wij hebben op het gebied van 
verzekeringen. 
Want u wilt de woning die u op het punt staat te kopen, toch graag goed verzekerd hebben? 
 
Ook op dit gebied beschikken wij over een jarenlange ervaring. Van particulier tot bedrijf, van 
scooter tot vrachtauto, van vakantie tot werk, op elk gebied zijn wij bekend en actief. 
 
 

Onafhankelijk 
 

 
Door onze ervaring en contacten met verschillende grotere en kleinere verzekeraars kunnen 
wij u een breed scala aan verzekeringsmogelijkheden bieden.  
Van een eenvoudige aflopende reisverzekering voor uw vakantie tot een uitgebalanceerd 
advies over uw pensioen, wij kunnen en willen u graag van dienst zijn  
U hoeft dus niet zelf al die verzekeringsmaatschappijen te benaderen voor offertes, of al die 
verschillende dekkingsvormen te vergelijken. Wij doen dat graag voor u. 
 
 

Onze dienstverlening, uw gemak 
 
 

Als u ons uw vertrouwen schenkt, zullen wij voor u die verzekeringen zoeken die de condities 
en voorwaarden heeft waar u zich goed bij voelt. 
Uiteraard betekent dat ook dat wij u bij een onverhoopte schade helpen bij de afwikkeling en 
u zo vlug als mogelijk schadeloos zullen stellen.  
 
 

Vraag eens vrijblijvend een offerte aan 
 
 
Om te kunnen vergelijken, moet er ook vergelijkingsmateriaal zijn. Daarom bieden wij u de 
mogelijkheid om uw verzekeringsmap eens bij ons langs te brengen, zodat wij u een 
vergelijkbare offerte kunnen leveren. 
 

Kortom: Bespaar op uw premie, niet op uw dekking!!!! 
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Verschillende vragen over bezichtigingen, onderhandelingen, koopovereenkomsten 
en meer. 

 
 
 
1 Wanneer ben ik in onderhandeling? 
 
 
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de 
verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de 
verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent 
niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de 
verkoper zal overleggen. 
 
 
2 Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld 
wordt? 
 
 
Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan 
daarnaast graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft 
nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. Vaak zal de verkopende 
makelaar aan belangstellenden vertellen dat het pand, zoals dat heet, 'onder bod' is. Een 
belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot 
de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar zal geen 
mededelingen doen over de hoogte van biedingen. Dit zou het overbieden kunnen 
uitlokken. 
 
 
3 Kan verkoper de vraagprijs van een woning tijdens onderhandeling verhogen? 
 
 
Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van een bod 
(zoals beschreven onder 'Word ik koper als ik de vraagprijs bied?'), dan kan de verkoper ook 
besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een onderhandeling doen 
partijen vaak over en weer biedingen. Als de verkopende partij een bod aanvaardt, dan is 
er sprake van een koop. Als de verkoper een tegenbod doet, kan de koper door dit te 
aanvaarden de koop tot stand brengen. Andersom kan dat ook. Als de potentiële koper een 
tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan 
vervalt het eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als de partijen 'naar elkaar 
toekomen' in het biedingproces kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod 
weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen. 
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4 Word ik koper als ik de vraagprijs bied? 
 
 
Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, 
heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is 
tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan 
doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of 
dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. 
 
 
5 Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen? 
 
 
Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel 
belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie 
de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - natuurlijk in overleg met de 
verkoper - besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te 
wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventuele gedane toezeggingen na te komen (zie ook 
vraag acht en negen). De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een 
inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod uit 
te brengen. 
 
 
 
6 Wat is een optie? 
 
 
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een 
koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan al wel eens over 
de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. 
Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het 
aankopen van een al bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. 
Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan 
doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging 
kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om 
na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere 
partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een 
beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. 
Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in 
een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging, als ik de eerste ben die de woning 
bezichtigt of als ik de eerste ben die een bod uitbrengt, moet de makelaar in deze 
gevallen ook het eerste met mij in onderhandeling gaan? 
 
Op deze drie vragen is het antwoord nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de 
verkoper de verkoopprocedure. De verkopende makelaar heeft wel de verplichting u 
daarover te informeren. 
Het is verstandig als u serieus belangstelling heeft de makelaar te vragen wat uw positie is. 
Dat kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de makelaar u een toezegging, dan dient hij 
deze na te komen. 
 
8 Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’? 
 
Neen. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid ‘hangt’ aan de 
overdracht van een woning. Dat is de overdrachtsbelasting (2%) en de kosten van de notaris 
voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers. Als de 
verkoper een makelaar inschakelt om zijn woning te verkopen, dan moet hij ook zelf met 
de makelaar afrekenen voor deze dienst (makelaarscourtage). De makelaar dient bij de 
verkoop vooral het belang van de verkoper, dus niet dat van de koper. Het kan daarom 
eveneens voor de koper van belang zijn eigen makelaar in te schakelen. 
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of wilt u een toelichting? Loop dan 
eens binnen bij ons. Wij nemen graag de tijd voor u. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Aanvullende informatie: 
 
 
Schriftelijke koopovereenkomst 
 
De koop van een woning of appartement moet door een consument schriftelijk worden 
aangegaan. Onder een consument wordt een persoon verstaan die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf. Een mondelinge overeenkomst is niet meer 
rechtsgelding. Dit geldt ook voor de koop – aannemingsovereenkomst van een 
nieuwbouwwoning. 
 
Drie dagen bedenktijd 
 
Als de schriftelijke koopovereenkomst eenmaal is getekend, dan heeft de koper het recht 
om binnen drie dagen nadat de koopovereenkomst aan hem ter hand is gesteld, van de 
koop af te zien. De koper hoeft hiervoor geen redenen op te geven. De gedachte achter 
deze bedenktijd is dat de koper nog de gelegenheid heeft om deskundigen te raadplegen. 
De termijn van drie dagen is zodanig, dat daarin in ieder geval twee werkdagen moeten 
vallen. De verkoper heeft geen bedenktijd. Naast deze bedenktijd van drie dagen kunnen 
uiteraard nog steeds de gebruikelijke ontbindende voorwaarden worden opgenomen. 
Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening of een woonvergunning. 
De drie dagen bedenktijd kan niet worden uitgesloten. 
 
Bedenktijd en termijnwet 
 
De bedenktijd is minimaal drie dagen en begint te lopen op de dag na de dag waarop de 
koper de koopakte heeft ontvangen. Vanwege het opmaken en ondertekenen van de 
koopakte zullen er al enkel dagen zin verstreken voordat de bedenktijd ingaat. Op de 
bedenktijd is de Algemene Termijnwet van toepassing, waarin staat dat ten minste twee 
van de drie dagen geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdagen mogen 
zijn. Als een bedenktijd eindigt op z’n dag, wordt zij verlengd tot de eerstvolgende dag die 
geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. 
 
Koopakte inschrijven bij het kadaster 
 
Behalve de bedenktijd wordt de consument ook beter beschermd doordat de 
koopovereenkomst ingeschreven kan worden in de openbare registers voor 
registergoederen. Deze registers worden gehouden door het kadaster. Vanaf de inschrijving 
is de koper beter beschermd tegen bijvoorbeeld levering van de woning door de verkoper 
aan een hogere bieder, faillissement van de verkoper en beslag op de woning. De werking 
van de inschrijving is beperkt tot zes maanden. Nadat deze zes maanden zijn verstreken 
kan gedurende zes maanden geen koop van hetzelfde onroerende goed tussen dezelfde 
koper en verkoper worden ingeschreven. 
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of wilt u een toelichting? Wij nemen 
graag de tijd voor u. 
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