
Het stappenplan
Voor een succesvolle verkoop

en aankoop van jouw woning



Het verkopen van je huis
Uit ervaring weten we: hoe beter voorbereid, hoe meer succes. 
Daarom hebben we alvast de belangrijkste stappen voor je 
uitgeschreven in een handig stappenplan. Zowel voor wanneer 
je jouw huis wilt verkopen als wanneer je jouw droomhuis wilt 
aankopen. Wil je aan de slag? Dan staan we voor je klaar!

Een goede voorbereiding is het halve werk!

Eerst kopen of eerst verkopen?
Dit is één van de eerste beslissingen die je moet maken als 
je hebt besloten om te verhuizen. De veiligste keuze is om 
een makelaar om advies te vragen die op de hoogte is van de 
laatste trends en ontwikkelingen op de woningmarkt. Ook is het 
verstandig om daarnaast een financieel adviseur te raadplegen. 
Die kan jou inzicht geven in jouw financiële situatie en de 
mogelijkheden bespreken van jouw huidige hypotheek.
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Zelf je huis verkopen of met een verkoopmakelaar?
Of je een verkoopmakelaar inschakelt hangt af van wat je zelf 
wilt of kunt doen voor de verkoop van jouw woning. Je moet er 
rekening mee houden dat het veel tijd kost om zelf je huis te 
verkopen. Kies je bij zo’n grote beslissing als de verkoop van je 
huis voor een verkoopmakelaar, dan wil je samenwerken met 
iemand met wie je een klik hebt. In het verkoopproces heb je 
veelvuldig contact met jouw verkoopmakelaar. Het is erg prettig 
dat je jouw verkoopmakelaar blind kunt vertrouwen en hij/zij jou 
ontzorgt in dit proces.

vRAAGPRIJS EN VERKOOPSTRATEGIE BEPALEN
Geen huis is hetzelfde en ook geen verkoop is hetzelfde. De 
waarde van een woning wordt bepaald aan de hand van de 
kenmerken van de woning, de locatie en de onderhoudstoestand. 
Deze gegevens worden vervolgens vergeleken met de 
marktprijzen van vergelijkbare woningen in de omgeving. 
Daarnaast spelen de gewildheid van een woning, de persoonlijke 
situatie van de verkoper en de zoekcategorieën op Funda een 
rol bij het bepalen van de vraagprijs. Omdat elk huis uniek is, 
hoort bij elk huis ook een eigen verkoopstrategie. Zo moet er 
bekeken worden op welke manier een huis onder de aandacht van 
potentiële kopers gebracht kan worden.
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bezichtigingen en onderhandelen
• Je huis staat te koop en de eerste bezichtigingen 

gepland! Zorg voor een opgeruimd en fris huis tijdens de 
bezichtigingen. De kijker moet het huis kunnen bekijken, 
zonder te worden afgeleid door kinderen en/of huisdieren. 
Als je een verkoopmakelaar in de arm hebt genomen, dan is 
het belangrijk dat die makelaar alle informatie van je heeft 
gekregen. Je hebt namelijk als verkoper een meldingsplicht!

• Er is niet een soort wettelijk proces vastgesteld, hoe je moet 
onderhandelen. Op het moment dat jij een tegenvoorstel doet, 
ben je in onderhandeling. Heb je het bod en de voorwaarden 
van een bieder geaccepteerd, dan is de woning ‘onder bod’. 

• Zijn er meerder bieders? Dan kun je al deze geïnteresseerden 
vragen een eindbod uit te brengen en dit bod samen met de 
voorwaarden aan jou door te geven. Zo geef je alle bieders 
een kans om een zo goed mogelijk bod te doen. Op basis 
daarvan maak je vervolgens een keuze.

• Uiteindelijk heb jij als verkoper het recht van gunning. Je bent 
dus niet verplicht om jouw huis te verkopen aan de hoogste of 
eerste bieder.

Benieuwd wat wij voor jou als verkoopmakelaar kunnen betekenen?
neem dan contact met ons op!
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VERKOOP VOORBEREIDEN
• Zorg ervoor dat je huis in goede staat is als je het gaat 

verkopen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het dak en het 
binnen- en buitenschilderwerk. Probeer zoveel mogelijk 
achterstallig onderhoud te herstellen, repareer een lekkende 
kraan of een klemmende deur, zorg dat ramen, kozijnen, 
deuren, goten en regenpijpen zijn schoongemaakt. Zorg er ook 
voor dat de tuin er netjes uitziet.

• Daarnaast moet je een (potentiële) koper voorzien van de 
juiste informatie. Denk daarbij aan het eigendomsbewijs van 
jouw huis, een definitief energielabel, een lijst van zaken, 
een vragenlijst, de aanslag gemeentelijke belastingen, de 
jaarrekening energie, de splitsingsakte (bij een appartement) 
en overige documenten van de VVE (bij een appartement). Het 
is handig als je deze zaken voordat je daadwerkelijk met de 
verkoop start al klaar hebt liggen.

• Het is overigens verplicht om in het bezit te zijn van een 
definitief energielabel. Uiterlijk bij de overdracht van het huis 
bij de notaris moet het energielabel aan de koper worden 
overhandigd.
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Koopakte
Zodra je de verkoopprijs en voorwaarden met de koper bent 
overeengekomen, dient er een koopakte te worden opgemaakt. 
Na ondertekening van de koopakte heeft de koper nog drie dagen 
bedenktijd. Gedurende deze drie dagen kan de koper nog zonder 
opgave van redenen van de koop afzien. Zijn de drie dagen 
bedenktijd om en zijn er ontbindende voorwaarden opgenomen in 
de koopakte, dan is de woning ‘verkocht onder voorbehoud’. Als 
ook de termijn van de ontbindende voorwaarden is verstreken, is 
jouw huis definitief ‘verkocht’.

DE VERHUIZING REGELEN
Als jouw woning definitief is verkocht, kun je beginnen van 
het regelen van de verhuizing. Maak jouw financiële situatie 
inzichtelijk. Een financieel adviseur kan je hier mee helpen. 
Zorg dat je jouw verzekeringen aanpast en geef de verhuizing 
alvast door aan de energiemaatschappijen. Laat jouw huis en de 
overgenomen spullen verzorgd en netjes achter. Denk daarbij ook 
aan de tuin. Zijn er nog mensen, die in het bezit zijn van sleutels. 
Vergeet dan niet deze op te halen.
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OPLEVERING EN OVERDRACHT VAN HET HUIS
De eigendomsoverdracht van jouw huis vindt plaats bij een door 
de koper uitgekozen notaris. De notaris zorgt dat eigendomsakte 
(akte van levering) wordt opgemaakt. Deze akte ontvangen 
verkoper en koper voor de overdracht in concept van de notaris. 
Ook maakt de notaris de afrekeningen voor verkoper en koper.
Voordat je op de afgesproken dag naar de notaris gaat, vindt 
er nog een ‘eindinspectie’ plaats. Verkoper en koper lopen dan 
samen door het huis. Koper kan zien of de woning nog in dezelfde 
staat is als afgesproken. Ook kan verkoper nog toelichting 
geven over bepaalde zaken. Daarnaast worden de meterstanden 
genoteerd. Op het moment dat je jouw handtekening hebt gezet 
onder de akte van levering bij de notaris verandert jouw huis 
officieel van eigenaar. Op naar een nieuwe woonfase!
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Eerst kopen of eerst verkopen?
Dit is één van de eerste beslissingen die je moet maken als je 
hebt besloten om te verhuizen. De veiligste keuze is om een 
makelaar om advies te vragen die op de hoogte is van de laatste 
trends en ontwikkelingen op de woningmarkt.

het financiële plaatje
Bij het kopen van een nieuwe woning is het belangrijk om precies 
te weten wat je kunt lenen of wat er mogelijk is met je huidige 
hypotheek. Sluit je een nieuwe hypotheek af of neem je je huidige 
hypotheekrente mee? Een financieel adviseur kan je hierbij 
helpen.

EEN KOOPWONING ZOEKEN 
Als je jouw budget hebt bepaald kan de zoektocht naar jouw 
droomwoning beginnen. Zorg dat je jouw woonwensen helder 
voor ogen hebt. Houd in je achterhoofd, dat niet alle woonwensen 
werkelijkheid kunnen worden. Het kan lonen om gebruik te maken 
van de kennis, ervaring en het netwerk van een aankoopmakelaar. 
Een makelaar kan goed inschatten of jouw wensen realistisch en 
haalbaar zijn en met suggesties komen, die een nieuwe impuls 
geven aan jouw zoektocht. Ook weet een makelaar dankzij zijn 
of haar netwerk vaak al eerder welke woningen er in de verkoop 
komen.

Het kopen van een huisHet stappenplan voor
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BIEDEN OP EEN HUIS
• Er is niet een soort wettelijk proces vastgesteld, hoe je 

moet onderhandelen. Op het moment dat jij een bod hebt 
uitgebracht, ben je nog niet in onderhandeling. Dat is pas 
het geval als de verkoper een tegenvoorstel doet op jouw 
openingsbod. Tijdens de onderhandeling mag verkoper 
doorgaan met bezichtigingen en kunnen er dus ook andere 
biedingen binnenkomen. 

• Heeft de verkoper uiteindelijk jouw bod met voorwaarden 
geaccepteerd, dan is de woning ‘onder bod’. Zijn er 
meerdere bieders? Dan kan de verkoper jou en deze andere 
geïnteresseerden vragen een eindbod uit te brengen en dit 
bod samen met de voorwaarden aan verkoper door te geven. 
Op basis daarvan maakt verkoper vervolgens een keuze.

• Uiteindelijk heeft de verkoper het recht van gunning. Verkoper 
is dus niet verplicht om het huis te verkopen aan de hoogste 
of eerste bieder.

AANKOOP VAN EEN HUIS
• Zodra je de koopprijs en voorwaarden met de verkoper 

bent overeengekomen, dient er een koopakte te worden 
opgemaakt. Jij, als koper, bepaalt waar de overdracht dient 
plaats te vinden omdat de keuze van de notaris bij jou ligt.

• Na ondertekening van de koopakte heb jij als koper nog drie 
dagen bedenktijd. Gedurende deze drie dagen kun je nog 
zonder opgave van redenen van de koop afzien. Zijn de drie 
dagen bedenktijd om en zijn er ontbindende voorwaarden 
opgenomen in de koopakte? Dan heb je de woning ‘gekocht 
onder voorbehoud’. Heb je ontbindende voorwaarden zoals 
‘voorbehoud van financiering’ en/of ‘bouwkundige keuring’? 
Dan moet je jouw financieel adviseur aan de het werk zetten 
om een bindende hypotheekofferte voor jou aan te vragen en/
of een bouwkundig adviesbureau inschakelen om voor jou een 
bouwkundige keuring uit te voeren. Daarnaast moet je vaak 
nog een taxatierapport laten opmaken door een onafhankelijk 
taxateur. 

• Als ook de termijn van de ontbindende voorwaarden is 
verstreken, heb je het huis definitief ‘gekocht’.
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BEZICHTIGINGEN
Komt er een woning op de markt, die past binnen jouw wensen 
en budget? Tijd voor actie! Plan direct een afspraak voor 
een bezichtiging. Een bezichtiging is hét moment voor die 
belangrijke eerste indruk. Als je over de drempel stapt, moet je 
het gevoel krijgen dat dit jouw (t)huis kan worden. Bereid je voor 
op een bezichtiging, zodat je een bezichtiging optimaal kunt 
benutten. Stel vragen, kijk naar het onderhoud en vraag naar 
eventuele bijkomende kosten. Je hebt namelijk als koper een 
onderzoeksplicht!



☐ Maak afspraken over eventuele overname van spullen.
☐ Bewaar belangrijke papieren / spullen waar je nog bij moet op een   
 handige plaats zodat ze niet tussen de verhuisdozen verwijnen.
☐ Schrijf op de verhuisdozen wat erin zit.
☐ Geef je adreswijziging op tijd door.
☐ Zorg ervoor dat de contracten voor gas, water en elektra op tijd   
  worden overgezet naar je nieuwe adres.
☐ Mocht je kinderen hebben, denk dan eventueel aan het zoeken naar   
 een nieuwe school, opvang en sportclub.
☐ Neem de maten van je nieuwe huis op zodat je alvast kunt beginnen  
 met het uitzoeken van meubels / spullen op maat.
☐ Zorg dat je internet en (vaste) telefoonabonnementen overgezet   
 worden naar je nieuwe adres.
☐ Denk aan je verzekeringen die je eventueel moet aanpassen zoals:   
 WA-, inboedel- en opstalverzekering.
☐ Controleer of je spullen ook tijdens het verhuizen verzekerd zijn.
☐ Meld jezelf (en eventuele gezinsleden) aan bij je nieuwe gemeente   
 indien je daarin wisselt.
☐ Ga na of alles door de deur past en of je een verhuislift nodig hebt.
☐ Regel opvang voor eventuele kinderen en huisdieren voor tijdens de  
 verhuizing. 
☐ Check bij je werkgever of je in aanmerking komt voor verhuisverlof.
☐ Ga na of je een vergunning nodig hebt om te mogen parkeren voor je  
 nieuwe woning.
☐ Vergeet je vriezer niet te ontdooien, de wasmachine leeg te laten   
 lopen en de trommel vast te zetten.
☐ Zorg dat er in de nieuwe woning iemand aanwezig is die aanwijzingen  
 kan geven zodat alles soepel verloopt.
☐ Noteer de meterstanden van gas, water en elektra en geef deze   
 door aan de betreffende instanties.

Tijdens de verhuizing!
Gebruik deze handige checklist

Benieuwd wat 
wij voor jou als 
aankoopmakelaar 
kunnen betekenen?
neem dan contact 
met ons op!

7

8
OPLEVERING EN OVERDRACHT VAN HET HUIS
De eigendomsoverdracht van jouw nieuwe huis vindt plaats 
bij een door jou uitgekozen notaris. De notaris zorgt dat 
eigendomsakte (akte van levering) wordt opgemaakt. Deze akte 
ontvangen verkoper en koper voor de overdracht in concept van 
de notaris. Ook maakt de notaris de afrekeningen voor verkoper 
en koper. Voordat je op de afgesproken dag naar de notaris gaat, 
vindt er nog een zogenaamde ‘eindinspectie’ plaats. Verkoper 
en koper lopen dan samen door het huis. Koper kan zien of 
de woning nog in dezelfde staat is als afgesproken. Ook kan 
verkoper nog toelichting geven over bepaalde zaken. Daarnaast 
worden de meterstanden genoteerd. Op het moment dat je jouw 
handtekening hebt gezet onder de akte van levering bij de notaris, 
verandert het huis officieel van eigenaar. Op naar een nieuwe 
woonfase!

de verhuizing regelen
Als de financiering rond is en je de woning dus definitief hebt 
gekocht, kun je beginnen van het regelen van de verhuizing. Zorg 
dat je jouw verzekeringen aanpast en geef de verhuizing alvast 
door aan de energiemaatschappijen. Een opstalverzekering 
is meestal verplicht als je een huis koopt. Daarnaast zijn een 
inboedelverzekering en een glasverzekering aan te raden.



adres
Valtherweg 6, 7875 TB Exloo

Wij zijn geopend en telefonisch 
bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 09.00 tot 17.00 uur.

contact
     info@marcelvandammakelaardij.nl

     0591-227022

www.marcelvandammakelaardij.nl

Zien we je snel?
Marcel AstridMonique Tom

MargrietMargriet JanineJanine


