
E-Book 
Zo bemachtig 
jij die woning!

Ben je het ook zo zat om steeds mis te grijpen? 
De woningkrapte is overal voelbaar. Ook in 2021 
houdt het huizenkort aan en komen er steeds 
minder nieuwe betaalbare koophuizen in de 
verkoop. En de woningprijs is hoger dan ooit! 
Je vraagt je af of het je ooit nog gaat lukken…

Hoe zorg je ervoor dat één van die huizen van jou 
wordt, en niet van iemand anders? Of het nu gaat 
om je eerste koopwoning of je volgende, er komt 
veel kijken bij het vinden van een huis. 

Wij helpen je graag bij je zoektocht zodat jij gaat 
van kansloos naar kansrijk!

Lees ons Stappenplan en onze unieke aanpak om 
toch die woning te bemachtigen.



Stap 1. Wat is echt belangrijk voor je
Maak voordat je gaat zoeken, een lijst met wensen en eisen. Wat is echt belangrijk  
voor je? De kans is groot dat je keuzes moet maken. Zeker in deze oververhitte  
woningmarkt. Zet alles in volgorde van belangrijkheid. Zodat je makkelijk kunt  
wegstrepen, mocht dat nodig zijn.

Denk aan:

Woning
Minimale oppervlakte , 
Aantal kamers, Balkon/

tuin/geen,  Appartement/
woning,  Bestaande bouw/
nieuwbouw, Klushuis/klaar 

om in te trekken

Buurt
Jonge gezinnen/weinig 

kinderen, Rustige/levendige 
buurt, Voorzieningen, 

Parkeren

Locatie
Dicht bij uitvalswegen, 

Dicht bij station, Afstand 
t.o.v. centrum, Veel groen



Stap 2. Breng je Financiële situatie
 haarscherp in kaart
Hoeveel kun je lenen? Voordat je de huizenmarkt op gaat is het verstandig om bij een 
Hypotheekadviseur langs te gaan en je financiële (on)mogelijkheden in kaart te laten 
brengen. Als je precies weet wat je maximaal kunt lenen dan weet je ook in welke  
prijscategorie je gaat zoeken. 

Daarnaast worden de maandlasten besproken en hoeveel eigen geld je nodig hebt voor 
de aankoop van een woning. Onze Financieel Fit adviseurs geven jou een Hypotheekcer-
tificaat mee met het maximale aankoopbedrag. Handig en slim om te laten zien aan de 
verkoopmakelaar of woningverkoper.  

Wat wil je betalen?
Bepaal niet alleen wat je kunt betalen, maar ook wat je wilt betalen. Naast de  
hypotheeklasten heb je bij een koopwoning te maken met bijkomende kosten. Denk aan 
service- en onderhoudskosten, gemeentelijke heffingen en belastingen. Je wil misschien 
ook nog een paar keer per jaar op vakantie of regelmatig ergens een hapje eten. Bepaal 
dus het maximale maandbedrag wat je wil besteden aan wonen. 

Met onze unieke aanpak 

4 Heb je 50% kans op een geaccepteerd bod

4 Ga je perfect voorbereid de woningmarkt op

4 Val je op bij de verkoper door je Hypotheekcertificaat

4 Bied je met de zekerheid dat je je hypotheek rond krijgt

4 Is je hypotheek snel geregeld



Stap 3. Woning bezichtigen
Je hebt je Hypotheekcertificaat in the pocket. Tijd om een woning te gaan bezichtigen! 
Een bezichtiging is een serieuze zaak. Houd je hoofd erbij! Zeker in deze tijd is dat  
moeilijk. Je moet er snel bij zijn want anders is het al te laat. Vaak zijn er meerdere 
kijkers die tegelijk komen of de bezichtigen zijn verspreid over de dag. Dit geeft druk, 
zeker als je gevoel zegt dat dit jouw droomwoning is. Als je van tevoren al goed weet  
wat je kunt bieden dan vergroot je al je kansen. Bied je met je Hypotheekcertificaat 
zonder voorbehoud van financiering dan ga je van 8% naar 50% kans!  

4x je hoofd koel houden
Onderstaand een opsomming met een aantal valkuilen waar je voor moet waken tijdens 
de bezichtiging. 

1. Haastige spoed
Laat je niet afleiden door de druk van woningmarkt en de praatjes van de  verkoop-
makelaar. Als je gehaast of gestrest bent, zie je makkelijker zaken over het hoofd. 
Slaap er een nachtje over en overleg met vrienden en familie. 

2. Blijf bij de feiten
De kans dat je iets mooier maakt dan het is, is groot. Want je wil zo graag eindelijk een 
woning kopen! Neem daarom altijd iemand mee naar de bezichtiging. Dan heb je een 
extra waarnemer waarmee je kunt overleggen. Vertrouw niet alleen op je geheugen 
maar kijk ook naar de feiten: de brochure en de foto’s.

3. Pokerface
Is dit de woning waarin je jezelf gelukkig ziet? Hou het voor je en zet je pokerface op. 
Als de verkoper of de verkopende makelaar merkt dat je overloopt van enthousiasme, 
weten ze dat je het huis graag wilt hebben. Dat kan in je nadeel werken bij de 
onderhandelingen.

4. Addertje onder het gras
De huizen gaan als warme broodjes over de toonbank. Staat een huis wat langer te koop 
of is de woning al in vraagprijs gedaald?  Dan kan er een addertje onder het gras zitten. 
Bijvoorbeeld een grote dure renovatie of een geschil met de buren. 

Omdat er minder haast is, heb je de tijd om een vooronderzoek in de buurt te doen 
en bij twijfel een taxatie en bouwkundige keuring uit te voeren voordat je een bod 
uit brengt.



Stap 4. Bod uitbrengen, zo pak je dat aan
Heb je jouw droomwoning gevonden? Dan wil je natuurlijk graag dat de woning van 
jou wordt. Je wilt alleen niet te veel betalen. Tegelijkertijd wil je wel dat de verkoper jou 
serieus neemt. Ben je zeker van de woning en is de woning populair? 
Begin dan met een hoog bod.

Het openingsbod baseer je niet op de vraagprijs, maar op de woningwaarde. Het eerste 
wat je moet doen is deze bepalen. Maar hoe dan? Een goede indicatie van de woning-
waarde kun je krijgen via het Kadaster. Daar kun je namelijk de WOZ-waarde opvragen. 
Hoe graag wil je de woning hebben?

Het zijn gekke tijden. Soms is er nauwelijks tijd om na te denken en moet je direct han-
delen en nog dezelfde dag een bod uitbrengen. Wil je de woning heel graag en zijn er 
veel concurrenten? Bied dan je maximale bod zonder voorbehoud van financiering. Je 
weet immers precies wat je financieel aan kan! 

Maak je bod onweerstaanbaar!
Zorg ook dat je aankoopmakelaar of de verkoopmakelaar op de hoogte is van je Hypoth-
eekcertificaat van Financieel Fit. Je maakt dan 50% meer kans omdat de verkopende 
partij weet dat je serieus bent. Daarnaast is het bod onweerstaanbaar omdat de verkop-
er verzekerd is van een vlotte en snelle verkoop van zijn woning die doorgaat. 

AANKOOPMAKELAAR 
Het kan fijn en verstandig zijn om hulp te krijgen van een 

aankoopmakelaar. Hij of zij kan helpen met je huizenjacht 

en kan het bieden en onderhandelen van je overnemen.

Bouwkundige keuring
Eigenlijk is het altijd verstandig om een bouwkeurige keuring uit te laten voeren. Als je 
tijd hebt kan je dit laten doen voordat je een bod uit brengt. Zit er wat meer druk op 
de ketel? Dan kan je de keuring opnemen in de ontbindende voorwaarden van je bod. 
Nadat het bod is geaccepteerd en het voorlopige koopcontract is getekend, gebruik je de 
3 dagen bedenktijd om een keuring uit te laten voeren. Zijn er verborgen gebreken dan 
kan je nog van de koop af zien.  

T
IP



Stap 5. Voorlopig koopcontract tekenen
Na het tekenen van het voorlopige koopcontract heb je drie dagen bedenktijd waarin 
je zonder opgaaf van redenen van de koop kunt afzien. Daarna treden de ontbindende 
voorwaarden in werking. We hebben al kort gesproken over de bouwkundig keuring. 
Een tweede bekende ontbindende voorwaarde is ‘onder voorbehoud van financiering’. 

Gelukkig is dat bij jou niet nodig omdat je van tevoren al je financiële mogelijkheden in 
kaart hebt laten brengen en hebt geboden zonder voorbehoud van financiering. Die 
hypotheek is dus snel geregeld. 

Stap 6. Ondertekenen Koopakte 
Sta jij op het punt om de koopakte te tekenen? Check in de conceptakte of alle afsprak-
en er correct in staan. Ook kan het geen kwaad om je voorlopige koopcontract te laten 
controleren. Door jouw eigen makelaar bijvoorbeeld. Of, word lid van Vereniging Eigen 
Huis (VEH) en laat er een jurist naar kijken. Zo weet je zeker dat je een goed document 
ondertekent.

Stap 7. Hypotheek regelen 
In het begin van je zoektocht ben je al bij een hypotheekadviseur van Financieel Fit 
geweest die jouw mogelijkheden heeft bekeken en vastgelegd in het Hypotheek-
certificaat. Nu kan je je hypotheek snel regelen want je hebt immers alle benodigde 
documenten al aangeleverd tijdens de financiële check. Wat onze adviseurs nog wel 
met je willen bespreken zijn de woon- en levensverzekeringen die passen bij jouw 
situatie, nu en in de toekomst. Hij of zij sluit deze producten voor je af.   

Nu nog een bezoek aan de notaris om alles officieel te maken en de sleutel van je 
nieuwe woning in ontvangst te nemen. Gefeliciteerd met je woning!!

GRATIS AFSPRAAK MAKEN 
MET FINANCIEEL FIT

https://www.financieelfit.nl/contact/
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