
7 aankooptips 
die je helpen het 
beste bod uit te 
brengen

Checklist voor huizenkopers



aankopen
In de huidige huizenmarkt ben je vaak niet de enige die een bod uitbrengt. 
Misschien heb je ook al meerdere keren een bod uitgebracht maar ben je 
het niet geworden. Moet je dan gelijk een aankoopmakelaar inschakelen? 
Het antwoord is volmondig “nee”! Uiteraard is het makkelijker om een 
professional in te schakelen die voor jou de bieding neerlegt, juridisch alles 
controleert en in het traject jouw belangen verdedigt. Maar er is ook een 
mogelijkheid om naar je eigen biedingsproces te kijken.



Voorbehoud financiering, voorbehoud 
bouwtechnische keuring, voorbehoud verkoop 
eigen woning, voorbehoud vergunning voor 
uitbouw. Je kunt een hele rij met voorbehouden 
neerleggen, zodat je zelf heel veel zekerheid hebt. 
De vraag is alleen of je daar veel succes mee 
haalt. Dus kun je het bijvoorbeeld financieel aan 
om een tijdje twéé huizen te hebben, laat dan je 
voorbehoud verkoop eigen woning vallen. Let op: 
laat nooit een voorbehoud vallen als je het risico 
niet kunt of wilt lopen.

Als je alle gegevens zoals inkomensgegevens, 
schulden/BKR en eigen geld hebt laten 
controleren bij de hypotheekadviseur, dan weet 
je voor 99 procent zeker dat het bedrag dat je 
biedt met jouw inkomen ook daadwerkelijk te 
lenen is.

Niet het bedrag waar je het voor koopt, maar 
100% van de waarde van de woning kun je 
maximaal lenen. Daarom is het ook heel belangrijk 
dat je, voordat je een bod uitbrengt, weet hoe ver 
een taxateur ongeveer kan komen zodat je weet 
of je het hele bedrag kunt lenen dat je biedt.

Zo min mogelijk voorbehouden

Weet wat je kunt lenen

Weet wat de woning waard is
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Als je alles hebt laten controleren bij je 
hypotheekadviseur, dan kan hij of zij een indicatie 
afgeven van de te verwachten leencapaciteit. Als je 
bij een bieding deze verklaring kunt afgeven aan een 
makelaar, dan geef je meer zekerheid.

Geef de makelaar ook aan dat je al een taxateur 
gesproken hebt over het huis en al zo goed als zeker 
de waarde die je nodig hebt zal worden afgegeven. 
Mooier zou nog zijn als je een taxateur bereid vindt 
om deze indicatie ook op papier te zetten. Voor 
jezelf ook fijn om dan ook bij een akkoord dezelfde 
taxateur de opdracht te gunnen.

Niet alleen de prijs en voorbehouden zijn belangrijk. 
Soms is bijvoorbeeld belangrijk dat de verkopers 
snel van het huis af kunnen, soms is het belangrijk 
dat ze er nog lang in mogen blijven (bijvoorbeeld bij 
nieuwbouw) of dat jij wel alle roerende zaken over 
wilt nemen. Hierin de verkopers tegemoet kunnen 
komen, kan soms het verschil maken..

Laat je hypotheekadviseur 
een verklaring opstellen

Verklaring van een taxateur 

Informeer wat belangrijk is 
voor de verkopers
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Als je een voorbehoud financiering nodig hebt, 
dan is het zeer aan te raden om die ook op te laten 
nemen in het koopcontract. Maar de lengte van het 
voorbehoud is in overleg met je hypotheekadviseur 
natuurlijk wel iets in te korten ten opzichte van de 
6 weken die normaal zijn. Ook een voorbehoud 
bouwtechnische keuring is minder erg als hij niet in 
het koopcontract staat, maar voor het tekenen van 
het koopcontract wordt uitgevoerd.

Maak alle voorbehouden zo 
klein mogelijk7
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