
Wij helpen u graag stap voor stap vanaf oriënteren tot en met bewonen

Wat kan ik betalen?
Hoeveel kan ik maximaal lenen? Het is een veelgehoorde vraag voor wie een huis gaat kopen. 

Het bedrag dat u kunt lenen voor het kopen van een huis hangt onder meer af van uw inkomen, 

de waarde van de woning, uw plannen voor de toekomst en eventueel eigen geld.

         Budget bepalen

1. 

Makelaar ja of nee?
Een huis zoeken met de hulp van een aankoopmakelaar heeft verschillende voordelen. Zo kent de 

makelaar de (lokale) huizenmarkt en regelgeving goed, en weet hij hoe het onderhandelen werkt.

         Makelaar ja of nee?2. 

Huizen bezichtigen
Een huis zoeken met de hulp van een aankoopmakelaar heeft verschillende voordelen. Zo kent 

de makelaar de (lokale) huizenmarkt en regelgeving goed, en weet hij hoe het onderhandelen 

werkt.

         Huizen bezichtigen
3. 

Droomhuis gevonden?
U heeft een huis op het oog, maar hoe weet u nu of de vraagprijs reëel is? Doe eens wat onder-

zoek in de buurt te doen. Kijk op internet wat voor soort woningen worden aangeboden.

         Waarde huis bepalen4. 

Onderzoeksplicht
Als koper heeft u een onderzoeksplicht: u moet voordat u het huis koopt, uitzoeken wat de staat 

ervan is.

         Onderzoeksplicht 5. 

Onderzoeksplicht
Als koper heeft u een onderzoeksplicht: u moet voordat u het huis koopt, uitzoeken wat de staat 

ervan is

         Bieden en onderhandelen5. 

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas mo-

lestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui o�cia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. 

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus 

id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus.
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