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SCHEIDEN
DIT GRATIS E-BOOK STAAT BOORDEVOL WAARDEVOLLE 
TIPS OVER HOE HET NU VERLOOPT MET HET HUIS.. .

Wat als je gaat
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ALS JE GAAT SCHEIDEN, KOMT ER 
HEEL VEEL OP JE AF. EMOTIONEEL 
SPEELT ER VEEL, MAAR ER MOETEN 
OOK ALLERLEI PRAKTISCHE ZAKEN 
GEREGELD WORDEN. BLIJF JE IN JE 
HUIS WONEN OF GA JE VERHUIZEN? 
HOE ZIT DAT DAN MET DE HYPO-
THEEK? EN AAN WELKE VERZEKE-
RINGEN MOET JE DENKEN EN WAT 
MOET JE MET DE GEZAMENLIJKE 
VERZEKERINGEN DOEN? LOGISCHE 
VRAGEN DIE WIJ ALLEMAAL WILLEN 
BEANTWOORDEN.

Huis kopen
.................................................
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HENDRIKS.NL

Je moet allerlei belangrijke  

zaken regelen, maar misschien 

weet je niet waar te beginnen. 

Wij willen je graag helpen om 

je hier meer inzicht in te geven. 

Door dit e-book geven wij ant-

woord op jouw vragen. Lees het 

rustig door. 

Heb je toch nog vragen? Neem 

gerust contact op!

- Hendriks Makelaardij - 
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 •  BLIJVEN WONEN OF VERHUIZEN?

 •  JE HUIS VERKOPEN? WIJ HELPEN JE GRAAG!

 •  VOLG DEZE 5 STAPPEN VOOR HET AANKOPEN 

VAN EEN NIEUWE WONING

 •  SCHEIDEN; HOE WERKT DIT MET JE HYPOTHEEK?

 •  VERGEET DEZE 3 VERZEKERINGEN NIET!

Inhoud.................................

  KAN IK IN HET HUIS BLIJ-

VEN WONEN? WAT ZAL 

IK DAARVOOR MOETEN 

REGELEN? ”

“



HEB JE SAMEN EEN KOOP- 

WONING? DAN STA JE VOOR DE 

KEUZE OF JE IN JE HUIS BLIJFT 

WONEN OF DAT JE GAAT VER-

HUIZEN. WIJ HEBBEN VOOR JE 

OP EEN RIJTJE GEZET WAT ER BIJ 

DEZE KEUZE KOMT KIJKEN.

Check wie de eigenaar van de woning is

Als eerste is het van belang om te checken 

wie de eigenaar van de woning is. Dit is 

meestal degene die de woning heeft ge-

kocht, maar als je bent getrouwd of een 

geregistreerd partnerschap hebt, kan dit 

anders zijn. 

Maak afspraken met je ex-partner

Ben jij of je ex-partner alleen eigenaar van 

de woning? Alleen de eigenaar van de wo-

ning heeft recht op de woning. Als je bei-

de eigenaar van de woning bent, moet je 

Blijven wonen
of verhuizen?

.....................................................
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wonen? Onze collega’s van De Hypotheekshop 

zoeken het graag voor je uit! Maak eenvoudig 

een afspraak via  www.hendriks.nl/hypotheken.

Jij en je ex-partner gaan verhuizen

Als je hebt besloten dat jij en je ex-partner 

niet in het huis blijven wonen, moet de woning 

verkocht worden. De kosten die hiervoor wor-

den gemaakt, worden op de opbrengst van de 

verkoop in mindering gebracht en het bedrag 

dat overblijft, wordt gebruikt om de hypotheek 

af te lossen. Is er overwaarde of restschuld? Dit 

wordt door jou en je ex-partner verdeeld. 

samen afspraken maken. De woning moet 

dan namelijk verdeeld worden. Bespreek 

eerst of er iemand in de woning wil blijven 

wonen. 

Jij of je ex-partner blijft in het huis wonen

Als jij of je ex-partner in het huis wil blijven 

wonen, is het van belang om uit te zoeken 

of diegene de hypotheeklasten alleen kan 

betalen en of de hypotheekverstrekker 

hiermee akkoord gaat. Degene die in het 

huis blijft wonen, koopt de ex-partner dan 

uit. Wil je weten of jij in je huis kunt blijven 

Weten of je in je huis 

kan blijven wonen?
.....................................................

PLAN VANDAAG 
NOG JE 

AFSPRAAK

6 | HENDRIKS E-Book



Je huis verkopen?
Wij helpen je graag!

Kunnen jij en je ex-partner de  

hypotheeklasten niet alleen dragen? 

Of willen jullie beide niet in het huis 

blijven wonen? Dan is het tijd om je 

woning te gaan verkopen. Hoe pak  

je dit aan?

.....................................................

Eerst wil je natuurlijk graag weten wat je 

woning waard is. Hier kun je achter komen 

door naar waarderapport.hendriks.nl of ‘Wat 

is mijn huis waard?’, foto’s en het adres van 

je huis te sturen via WhatsApp naar 06-

44337872. Deze tools geven je een indicatie 

op basis van eerdere woningverkopen. 

Wil je de nauwkeurige waarde weten en 

weten hoe wij jouw huis het beste in de markt 

denken te zetten? Onze makelaars geven je 

graag een vrijblijvend en kosteloos advies op 

maat tijdens een fysiek of virtueel kennisma-

kingsgesprek. Zo weet jij meteen waar je aan 

toe bent. 

Wij hebben kennis van de lokale woningmarkt 

en jarenlange ervaring met het verkopen van 

huizen. Zo kunnen we een verkoopplan op-

stellen dat het beste past bij jouw woning. 
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Volg deze 5 stappen 
voor het aankopen 
van een nieuwe woning
Heb je besloten dat je gaat verhuizen en dat je een nieuwe woning 

wil kopen? Hier komen een aantal dingen bij kijken. Wil je weten 

welke? Wij hebben een stappenplan voor je opgesteld.

1 Ga in gesprek met een hypotheekadviseur

Het is slim om eerst een gesprek met een hypotheekadviseur 

te voeren om inzicht te krijgen in je financiële situatie en mo-

gelijkheden. Weet jij nog niet wat je financiële mogelijkheden 

zijn? Onze collega’s van De Hypotheekshop geven je graag 

onafhankelijk advies op maat. Een kennismakingsgesprek is 

geheel vrijblijvend en kosteloos. 

2 Begin je zoektocht met onze gratis zoekservice

De meeste mensen gaan als eerste aan de slag met Google en 

gaan dagelijks heel Funda en andere woonwebsites af. Dit kan 

makkelijker! Wij hebben een gratis zoekservice ontwikkeld 

zodat je niet meer zelf het internet af hoeft te struinen op zoek 

naar een huis dat binnen jouw wensen past. Met de zoekser-

vice van Hendriks Makelaardij word jij gematcht aan het nieuw-

ste woonaanbod van alle makelaars in de regio waar je zoekt en 

welke aan jouw woonwensen voldoen. De zoekservice is gratis 

en vrijblijvend. Fijn toch? Ga naar onze website en schrijf je in!

Ontzorgd worden?

..........................................................

3 Schakel een aankoopmakelaar in

Komt er door de scheiding veel op je af en wil 

je liever ontzorgd worden? Of vis je vaak naast 

het net in deze oververhitte woningmarkt? 

Onze aankoopmakelaars helpen je graag bij 

jouw zoektocht. Samen met onze aankoopma-

kelaar ga je op zoek naar jouw droomhuis en 

word je van A tot Z begeleid in het aankooptra-

ject. Neem contact op met jouw dichtstbijzijnde 

vestiging van Hendriks Makelaardij voor een 

gratis en vrijblijvend woonadviesgesprek. 

8 | HENDRIKS E-Book



9 | HENDRIKS E-Book

4 Je droomhuis gevonden, wat nu?

Als je een nieuwe woning hebt gevonden, is het tijd om je verder te 

verdiepen in de financiering. Je gaat samen met een hypotheekadviseur 

op zoek naar de hypotheek die het beste bij jou past. Er zijn veel verschil-

lende soorten hypotheken, rentetarieven en voorwaarden dus het is van 

belang dat je hier goed over geadviseerd wordt. Onze collega’s van De 

Hypotheekshop geven je graag een onafhankelijk financieel advies.

5 Ook na het afsluiten helpen wij je graag

Ook nadat je je hypotheek hebt afgesloten en je 

een nieuwe woning hebt gekocht, is het van belang 

om af en toe je financiële situatie onder de loep te 

nemen en te checken of je hypotheek nog wel bij je 

huidige situatie past. Het kan bijvoorbeeld zo zijn 

je een lagere hypotheekrente kunt krijgen of dat je 

persoonlijke situatie veranderd is. Ook na het af-

sluiten van je hypotheek kun je met al je vragen bij 

onze collega’s van De Hypotheekshop terecht.
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Als je een koopwoning hebt en je gaat 

scheiden, heeft dit gevolgen voor 

je hypotheek. Het is afhankelijk van 

je situatie wat de gevolgen voor je 

hypotheek zijn.

Scheiden; hoe werkt dit
met je hypotheek?

...................................................



“Doe op voorhand onderzoek naar jouw 
financiële mogelijkheden.”

inbrengen bij het kopen van een nieuw huis. Als je dit niet 

doet, krijg je over de het bedrag van de overwaarde geen 

hypotheekrenteaftrek.

Restschuld? 

Als er sprake is van restschuld, moet je dit samen met je 

ex-partner delen. Heb je een hypotheek met Nationale 

Hypotheek Garantie? Misschien kan de restschuld worden 

kwijtgescholden door NHG. 

Wil je weten wat jouw scheiding voor gevolgen heeft voor 

jouw hypotheek? Onze collega’s van De Hypotheekshop 

gaan graag met je om tafel zitten. Wist je dat het eerste ge-

sprek vrijblijvend en kosteloos is en niet alleen fysiek, maar 

ook virtueel plaats kan vinden?      

Maak eenvoudig een afspraak via: 

www.hendriks.nl/hypotheken

Jij of je ex-partner blijft in het huis wonen

Als jij en je ex-partner samen eigenaar zijn van de woning 

en een van jullie beide in het huis wil blijven wonen, is het 

van belang om te checken of dit mogelijk is. Samen met de 

hypotheekadviseur wordt gekeken of degene die in het huis 

wil blijven wonen, de hypotheeklasten alleen kan betalen 

en of de hypotheekverstrekker hiermee akkoord gaat. 

Dit betekent dat het hypotheekdeel van degene die gaat 

verhuizen wordt overgenomen door degene die in het huis 

blijft wonen. 

Samen het huis verkopen

Willen jij en je ex-partner verhuizen? Dan verkoop je de 

woning en gebruik je de opbrengst om de hypotheek af te 

lossen. Het aflossen is in de meeste gevallen boetevrij. Als 

er sprake is van overwaarde of restschuld dan deel je dit 

samen. 

Overwaarde?

De overwaarde deel je samen met je ex-partner. De eerste 

drie jaar na de verkoop moet je de overwaarde op je huis 

11 | HENDRIKS E-Book



Bij een scheiding denk je vaak meteen aan 

het verdelen van je inboedel of het eventu-

eel verkopen van je huis. Het checken van 

je verzekeringen komt vaak niet meteen in 

je op, maar dit is wel van belang. Check de 

volgende 3 verzekeringen:

Vergeet deze 3
verzekeringen niet!

............................................
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“Blijf ook na je scheiding 
  goed verzekerd”

Moet je door je scheiding nieuwe ver-

zekeringen afsluiten? Door middel van 

een persoonlijk advies helpen wij jou 

graag bij de zoektocht naar verzekerin-

gen die passen bij jouw nieuwe situa-

tie. Van autoverzekering tot inboedel-

verzekering en van reisverzekering tot 

uitvaartverzekering; slechts een greep 

uit de verzekeringen waarmee wij jou 

bij Hendriks Verzekeringen van dienst 

kunnen zijn. Sluit je meerdere verzeke-

ringen via ons af? Dan profiteer je van 

10% pakketkorting. Fijn toch?

 1. Levensverzekeringen: 

waarschijnlijk heb je tijdens je huwe-

lijk verschillende levensverzekeringen 

afgesloten zoals een kapitaalverzeke-

ring of een lijfrenteverzekering. Deze 

verzekeringen hebben een waarde 

welke verdeeld moet worden. 

2. Schadeverzekeringen: 

samen heb je waarschijnlijk meerde-

re schadeverzekeringen afgesloten. 

Voorbeelden van schadeverzekerin-

gen zijn: een inboedelverzekering, 

een aansprakelijkheidsverzekering, 

een autoverzekering en een rechts-

bijstandsverzekering. Kijk goed na of 

deze verzekeringen aangepast moeten 

worden en of je ze nog nodig hebt. 

3. Zorgverzekering: 

bij een scheiding moet je ook regelen 

dat je allebei een aparte zorgverzeke-

ring hebt. Geef bij je zorgverzekeraar 

aan dat je gescheiden bent en check 

of je zorgverzekering bij je nieuwe 

situatie past. 
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KIES OOK VOOR 
DE MAKELAAR 
IN DE BUURT

MAANDELIJKS KOPEN EN VERKOPEN  
WIJ BIJ HENDRIKS MAKELAARDIJ  
VELE WONINGEN. VOOR ONS VOELT  
DAT ALSOF WE ELKE MAAND WEER  
DROMEN IN VERVULLING MOGEN  
LATEN GAAN EN DAT DOEN WE MAAR  
WAT GRAAG. 

Heb je wellicht plannen om je huis binnenkort te verkopen  
of ben je gewoon nieuwsgierig naar de woningwaarde?  
Wij staan voor je klaar! We komen gratis en vrijblijvend langs 
voor een waardebepaling, bel ons direct voor een afspraak

DIT WEET JE NA EEN VRIJBLIJVEND GESPREK:
• De woningwaarde en verkoopstrategie
• De werkwijze van Hendriks Makelaardij
• De verkoopkansen voor jouw woning

Bij Hendriks Makelaardij vind je alles onder één dak: 
verkoop, aankoop, hypotheken en verzekeringen.  
286 verkopers kiezen maandelijks voor ons. Jij ook?

BEL 085 - 773 77 74 OF MAIL NAAR 
CONTACT@HENDRIKS.NL

SUPERSNEL EEN WAARDEBEPALING?
Whatsapp foto’s en het adres van je woning naar 06 44 33 78 72 
en wij sturen binnen twee dagen een gratis waardebepaling.

HENDRIKS.NL


