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OVERVERHIT?
DIT GRATIS E-BOOK STAAT BOORDEVOL WAARDEVOLLE 
TIPS OM JE DROOMHUIS AAN TE KOPEN.. .

Is de Huizenmarkt
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HET KOPEN VAN EEN HUIS OF APPAR-
TEMENT IS EEN GROTE EN SPANNENDE 
STAP WAAR VEEL BIJ KOMT KIJKEN. 
ER KOMEN WELLICHT VEEL VRAGEN 
BIJ JE OP. 

Zoals: waar moet je op letten bij 

een bezichtiging? Hoe kun je toch 

aankopen in de oververhitte wo-

ningmarkt? En welke verzekerin-

gen moet je afsluiten als je een huis 

hebt gekocht? 

Logische vragen die wij allemaal 

willen beantwoorden. 

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

Wij willen je graag meer inzicht 

geven in het koopproces en wat 

hier allemaal bij komt kijken. Door 

dit e-book geven wij antwoord op 

jouw vragen. Lees het rustig door. 

Heb je toch nog vragen? Neem ge-

rust contact op! 

Ook op afstand staan wij voor je 

klaar!

- Hendriks Makelaardij -



 • WAAROM NU EEN HUIS KOPEN?

 •  JE ZOEKTOCHT BEGINT BIJ  

HENDRIKS MAKELAARDIJ

 •  ONZE HYPOTHEEKADVISEUR STAAT VOOR JE 

KLAAR, OOK DIGITAAL!

 •  DOORLOOP DEZE TIPS VOOR  

EEN GOEDE BEZICHTIGING

 •  HOE KUN JE TOCH AANKOPEN IN DE  

OVERVERHITTE MARKT? 

 • DIGITAAL ONDERTEKENEN

 • VERGEET DEZE 5 VERZEKERINGEN NIET! 

 •  DE EINDINSPECTIE EN OVERDRACHT  

BIJ DE NOTARIS

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

   IS HET WEL SLIM OM EEN 

HUIS AAN TE KOPEN IN 

DE OVERVERHITTE  

WONINGMARKT?”
“
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Waarom nu 
een huis kopen?

.....................................................
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advies op maat tijdens een gratis en vrijblijvend kennisma-

kingsgesprek. 

Plan eenvoudig een afspraak in via:

https://hendriks.nl/Hypotheken/

Ondanks het coronavirus draait de woningmarkt onver-

minderd door. Ook in deze tijd is het goed mogelijk om een 

huis te kopen. Uiteraard worden de benodigde maatregelen 

getroffen wat betekent dat wij onze dienstverlening hebben 

aangepast. Zo is het niet alleen mogelijk om een woning 

fysiek te bezichtigen, maar behoort een virtuele bezichtiging 

ook tot de mogelijkheden. Zo hoef jij je droomhuis niet aan 

je voorbij te laten gaan.

Je vraagt je wellicht af of het 

slim is om nu een huis te kopen. 

Wij geven je 2 redenen om nu 

een huis te kopen.

Op dit moment is er sprake van een lage rentestand 

waardoor het aantrekkelijk is om nu een woning te 

kopen. Gezien de lage hypotheekrente kun je op dit 

moment veel geld besparen op een hypotheek. Wil je 

weten wat jouw financiële mogelijkheden zijn? Onze

hypotheekadviseurs geven je graag een onafhankelijk  

Virtueel of fysiek? 

Wij helpen je graag
.....................................................

PLAN ONLINE  
JE GRATIS  

AFSPRAAK
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Liever geen fysieke afspraak? 
Geen zorgen, het kan ook digitaal!

Ben jij benieuwd naar de waarde van je huis? Onze  

makelaars geven je graag gratis en vrijblijvend advies  

op maat. Wil je liever geen fysieke afspraak? Geen zorgen, 

de afspraak kan ook digitaal plaatsvinden. In goede tijden 

en in slechte tijden garanderen we: niet verkocht, ook écht 

geen kosten. 

Maak eenvoudig een afspraak voor een 

gratis waardebepaling via: 

https://hendriks.nl/Content/ik-wil-mijn-huis-verkopen.html 

Heb je een koopwoning? Dan is het raadzaam om eerst  

te bepalen wat de waarde van je woning is voordat je op 

zoek gaat naar jouw nieuwe droomhuis. Zo heb je een  

beter inzicht in je bestedingsruimte en weet je waar je  

aan toe bent. 

 

Momenteel liggen de huizenprijzen hoog wat betekent dat 

jij misschien wel overwaarde op je huis hebt en hierdoor 

een groter budget hebt voor het aankopen van een nieuwe 

woning. Met een waardebepaling kun je de verwachte ver-

koopopbrengst en eventuele overwaarde in kaart brengen. 

Daarnaast ben je zo op de hoogte van de verkoopmogelijk-

heden van jouw woning. 



Je zoektocht begint bij
Hendriks Makelaardij

Je weet het zeker: je bent toe aan een nieuw 

huis. Je wilt ruimer wonen, de drukte van 

de stad verlaten of misschien droom jij wel 

van een penthouse midden in de stad. Wat 

je wensen ook zijn, je moet ergens beginnen. 

Maar waar begin je dan?

De meeste mensen gaan als eerste aan 

de slag met Google en gaan dagelijks heel 

Funda en andere woonwebsites af. Dit kan 

makkelijker!

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

Gratis zoekservice

Voor wie ontzorgd wil worden of steeds maar misgrijpt 

op de woningmarkt, heeft Hendriks Makelaardij een 

gratis zoekservice ontwikkeld. Je hoeft niet meer zelf 

het internet af te struinen, op zoek naar een huis dat 

binnen jouw wensen past. Met de zoekservice 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?

Aan de slag

In welke regio of plaats zoek jij? Wil je een sfeervolle 

tussenwoning of een mooi vrijstaand huis? Wat is je 

budget? Twee of drie slaapkamers? In een persoonlijke 

digitale omgeving vul je al jouw woonwensen in en 

daar gaan we mee aan de slag! 

Jouw woonwensen worden naast het nieuwe aanbod 

van alle makelaars in de door jouw gekozen regio 

gelegd. Hebben we een match? Ieder uur ontvang 

je een e-mail met de nieuwste woningen die bij jou 

passen. Door deze snelheid zie je vaak de woning nét 

eerder dan dat het op Funda staat. Ideaal toch, in deze 

oververhitte markt? Zie je jouw droomhuis tussen de 

matches? Plan dan snel een bezichtiging in. Als het 

huis door een andere makelaar wordt aangeboden, 

staan we je graag bij als aankoopmakelaar. Voorkom 

verrassingen en vergroot je kansen!
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Als je een huis koopt, wil je weten waar je 

aan toe bent. Of het nu gaat om je eerste 

eigen huis of dat je doorstroomt naar een 

andere woning, het is belangrijk om jouw 

financiële zaken op een rijtje te hebben.

Onze hypotheekadviseur
staat voor je klaar,
ook digitaal

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



“Doe op voorhand onderzoek naar jouw 
financiële mogelijkheden.”

voor een gesprek? Geen probleem, het is ook mogelijk 

het gesprek te voeren via beeldverbinding. 

Tijdens het kennismakingsgesprek horen ze graag van 

jou wat je plannen zijn. Aan de hand van dit gesprek 

maken zij een inschatting van wat zij voor je kunnen 

betekenen en wat hier de kosten zijn.  

Maak eenvoudig een afspraak via: 

www.hendriks.nl/hypotheken

 Is die luxe, vrijstaande villa financieel haalbaar voor je? 

Past dat leuke rijtjeshuis in die gezellige buurt binnen 

je mogelijkheden? Een goede voorbereiding is het 

halve werk! 

Belangrijk is dat de hypotheek bij jouw situatie past en 

op jouw toekomst is berekend. Onafhankelijk advies 

en advies op maat zijn belangrijke punten bij het af-

sluiten van een hypotheek. Door onze samenwerking 

met De Hypotheekshop hebben wij het antwoord op 

al deze hypotheekvragen. Wil je liever je huis niet uit 

STEL JEZELF DE VRAAG:
 √ Hoeveel kan ik maximaal lenen?

  √  Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een hypotheek?

 √ Hoe zit het met die lage hypotheekrente?

  √  Kan ik mijn hypotheek het beste oversluiten of meenemen?

 √ Kan mijn hypotheek verhoogd worden?

  √  Kan ik de eventuele dubbele maandlasten dragen?

 √  Welke kosten brengt verhuizen met zich mee?
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Doorloop deze tips voor een 
goede bezichtiging
Je bent verschillende mooie huizen tegengekomen, maar die ene steekt 

er wel met kop en schouders bovenuit. Je wilt het huis in het echt zien. 

De bezichtiging is de eerste fysieke indruk die je van de woning krijgt.
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TIJDENS HET 
BEZICHTIGEN

 √  Schrijf van tevoren vragen op, zodat je door de 

vele indrukken die je krijgt tijdens een bezichti-

ging niet vergeet om vragen te stellen.

 √  Maak zelf foto’s tijdens de bezichtiging om zo het 

beeld van de woning beter te kunnen onthouden. 

Vraag wel eerst aan de makelaar of de bewoners 

dit goed vinden. 

 √  De verkoper van een woning heeft een mel-

dingsplicht en vult daarom vragenlijsten in. De 

makelaar informeert je hierover tijdens de be-

zichtiging.

 √  Gebruik al je zintuigen. Kijk, ruik en voel overal 

waar je maar kan. Zie of ruik je iets raars? Vraag 

dan de makelaar om toelichting.

BEREID JE VOOR 

  Google streetview: wandel al een keer digi-

taal door de straat en omgeving

   De website van de makelaar geeft veel 

informatie, waardoor je de woning al ‘kent’ 

voordat je erheen gaat. De fotografie, 

plattegronden, virtuele tour en video zorgen 

voor een digitale beleving van de woning

 

  Verdiep je ook in de WOZ-waarde van de 

woning. Dit kan je via het WOZ-waarde- 

loket eenvoudig inzien

  

  Vraag eventueel ook al de Lijst van Zaken 

en Vragenlijst deel B op bij de makelaar. Een 

goede voorbereiding is al het halve werk!

Woon je in de buurt van de woning? Loop er dan 

ook eens langs, bijvoorbeeld tijdens het uitlaten van 

de hond. Je kunt dan meteen een kijkje nemen in de 

directe omgeving van het huis. Ook kun je zo chec-

ken of er voldoende parkeermogelijkheden zijn. Als je 

een woning bezichtigt, is dit vaak tijdens kantooruren 

waardoor er minder auto’s in de straat staan. 
TIJDENS EN NA HET 

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

#TIPS
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Hoe kun je toch aankopen 
in een oververhitte markt? 
Overbieden, woningen die verkocht zijn voordat ze online stonden, 

een bezichtigingsstop door te veel animo; je hoort het steeds 

vaker. Woningzoekers lopen tegenwoordig vaak tegen deze 

problemen aan. Je vraagt je waarschijnlijk af hoe je ondanks deze 

oververhitte markt toch nog een woning aan kunt kopen. 

Voordat je actief gaat zoeken is het van belang om 

een goed beeld te hebben van je financiële situatie. 

Bespreek je plannen met een hypotheekadviseur en 

laat je maximale hypotheek berekenen. Zo kun je snel 

schakelen wanneer je een woning op het oog hebt. 

Onze collega’s van De Hypotheekshop geven je graag 

een vrijblijvend en kosteloos advies op maat. Ook kan 

onze gratis zoekservice je helpen in het zoekproces. 

Hierbij ontvang je ieder uur een e-mail met de nieuw-

ste woningen die bij jou passen. Zo zie je de woning 

die jou aanspreekt vaak nét eerder dan het op  

Funda staat en zo kun je zo snel mogelijk een bezich-

tiging inplannen. Bel meteen wanneer je de woning 

gezien hebt! 

Lukt het je alsnog niet of wil je het liever uitbesteden? 

Ga dan eens in gesprek met een van onze aankoop- 

makelaars. Met de begeleiding van een professional 

blijf jij met beide voeten op de grond staan. Dit kan  

je een hoop geld en stress besparen. 

4 REDENEN OM EEN AANKOOPMAKELAAR 
IN TE SCHAKELEN:
 

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

1.  DE MAKELAAR IN JOUW REGIO HEEFT EEN 

GOED INZICHT IN DE MARKT

Onze aankoopmakelaars weten wat er speelt bij 

gewilde woningen. Daarnaast hebben wij soms 

informatie over woningen die nieuw zijn op de 

markt of pas later op Funda verschijnen.
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2.    ONDERHANDELEN EN BIJKOMENDE VOORWAARDEN

Doordat woningen aankopen onze dagelijkse bezigheid is, weten onze 

aankoopmakelaars als geen ander hoe dit proces verloopt. Samen met 

een aankoopmakelaar bepaal je de onderhandelingsstrategie: is de 

vraagprijs reëel? Zijn er veel kapers op de kust? Allemaal zaken die bij 

een onderhandeling van belang zijn. Wij handelen in overleg met jou en 

proberen voor jou de woning aan te kopen tegen een zo laag mogelijke 

prijs onder de meest gunstige voorwaarden.

3. LET OP EVENTUELE GEBREKEN

Een woning is vaak de grootste aankoop die je in  

je leven zal doen. Het is dus niet meer dan logisch 

om bij een dergelijke aankoop zoveel mogelijk 

informatie over je aankoop te verzamelen. Via een 

bouwtechnische keuring kun je vermijden dat je 

vlak na de aankoop verrast wordt met gebreken  

en hoge kosten die je van te voren niet had voor-

zien. Een bouwkundig rapport geeft je inzicht in de 

eventuele gebreken.
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WIL JE WETEN WAT WIJ VOOR JOU ALS 

AANKOOPMAKELAAR KUNNEN BETEKENEN? 

PLAN EEN GRATIS EN VRIJBLIJVEND WOONAD-

VIESGESPREK IN BIJ JOUW DICHTSTBIJZIJNDE 

VESTIGING VAN HENDRIKS MAKELAARDIJ. 

OM WELKE FASE VAN HET AANKOOPTRAJECT 

HET OOK GAAT, WIJ DENKEN GRAAG MET JE MEE! 

4. KLEINE LETTERTJES

De onderhandelingen zijn goed verlopen en je hebt je eigen 

droomhuis! Toch zijn er nog een aantal zaken die goed geregeld 

moeten worden en hier staan wij je graag in bij. Denk hierbij 

aan de volgende zaken:

   Doornemen en tekenen van de koopakte

   Afhandeling  van de koopakte richting de notaris

    In contact brengen met de financieel adviseur  

(als je dat wenst)

    Stukken van de notaris doornemen voor de overdracht

    Woning inspecteren voor transport bij de notaris
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DIGITAAL

ONDERTEKENEN
..................................

De koopovereenkomst moet getekend worden, maar 

hoe doe je dit veilig en op afstand? Hendriks Make-

laardij biedt de mogelijkheid om de koopovereenkomst 

digitaal te ondertekenen. Het is een veilige en eenvou-

dige manier waarbij geen fysiek contact nodig is. 

 

JE BOD IS GEACCEPTEERD! JE HEBT JE DROOMHUIS 
GEKOCHT EN NU IS HET TIJD OM DIT OP PAPIER 
VAST TE LEGGEN.
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Is het altijd mogelijk?

Het digitaal ondertekenen van de koopovereen-

komst is alleen mogelijk als jij als koper en de verkoper 

hiervoor kunnen kiezen. Als je niet bent aangesloten 

bij een deelnemende bank of als je geen ‘eigen’

 e-mailadres hebt dan kan er helaas niet digitaal 

ondertekend worden. 

Heb je vragen? 

Neem dan contact op met de makelaar. Als de koop- 

overeenkomst door jou en de verkoper is getekend, 

krijg je de definitieve getekende koopovereenkomst 

via e-mail toegestuurd. 

Hoe gaat dit in zijn werk?

De makelaar stelt de koopovereenkomst op welke hij 

per mail naar jou als koper en de verkoper verstuurt. Je 

kunt nu zelf via je laptop, telefoon of tablet de koopo-

vereenkomst doornemen en ondertekenen. Bij het 

digitaal ondertekenen van de koopovereenkomst moet 

je je identificeren door middel van iDIN. 

VEILIG VANUIT HUIS OF EEN OP EEN? ALLES IS MOGELIJK, MET GEPASTE AFSTAND

17 | HENDRIKS E-Book



Als je straks jouw nieuwe huis koopt,  

wil je genieten van zekerheid. Voor een  

goede bescherming van jouw woning en  

de hypotheek die daar op rust, zijn een  

aantal verzekeringen verplicht of sterk  

aan te raden.

Vergeet deze 5
verzekeringen niet!

............................................
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“Geniet van zekerheid; neem je
verzekeringen onder de loep”

4. Woonlastenverzekering

Raak je onverhoopt arbeidsongeschikt 

of verlies je plots je baan? Dan zorgt 

deze verzekering ervoor dat jouw 

hypotheek voor een bepaalde periode 

betaald wordt.

5.  Aansprakelijkheids- 

verzekering

Veroorzaak jij (of een van jouw  

kinderen) schade bij iemand anders? 

Dan dekt deze verzekering de  

kosten daarvan.

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. Door middel van een per-

soonlijk advies helpen wij jou graag bij 

de zoektocht naar verzekeringen  

die passen bij jouw situatie. Sluit je 

meerdere verzekeringen via ons af? 

Dan profiteer je van 10% pakket- 

korting. Fijn toch?

 1. Opstalverzekering

De opstalverzekering wordt verplicht 

door hypotheekverstrekkers. Het is 

zelfs een voorwaarde om te hebben 

voor het ondertekenen van de  

hypotheekakte. Een opstalverzekering 

verzekert jouw woning tegen schade 

door brand, storm en inbraak.

2.  Overlijdensrisico- 

verzekering

De overlijdensrisicoverzekering is 

sinds januari 2018 niet meer verplicht 

bij een hypotheek met NHG. Bij een 

hypotheek zonder NHG kan de hypo-

theekverstrekker dit wel eisen. Met 

een overlijdensrisicoverzekering wordt 

een bedrag aan de nabestaanden 

uitgekeerd wanneer de verzekerde 

komt te overlijden. Dit voorkomt dat 

nabestaanden in financiële problemen 

kunnen komen.

3. Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering  

bescherm je jouw roerende (losse) 

goederen. Je inboedel is dan verzekerd 

tegen brand, inbraak of waterschade.
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DE EINDINSPECTIE EN OVERDRACHT 
BIJ DE NOTARIS

Nadat de koopakte is getekend, is het wachten op het heuglijke moment: de 
sleuteloverdracht! Dit is hét moment waar je als koper naar uitkijkt, maar 
kan dit nu wel doorgaan? En hoe moet het met de eindinspectie voorafgaand 
aan de sleuteloverdracht? Dit kan gelukkig allemaal gewoon doorgaan, maar 
het zal iets anders verlopen dan normaal gesproken. 

Voor de overdracht zul je een eindinspectie bij je gekochte woning doen. Normaal 

gesproken zijn bij deze eindinspectie de verkopend makelaar, de verkoper, jij als  

koper en eventueel je aankoopmakelaar aanwezig. Vanwege het coronavirus raden 

wij je aan de eindinspectie met zo min mogelijk mensen te doen, zodat je 1,5 meter 

afstand van elkaar kunt houden en je met zo min mogelijk mensen fysiek in contact 

komt. Ga dus bijvoorbeeld alleen naar de eindinspectie en inspecteer het huis om 

de beurt. 

Na de eindinspectie is het eindelijk zover: je krijgt de sleutels van je nieuwe woning! 

Maar hoe gaat dit nu in zijn werk? Voor de overdracht van de woning zul je als koper 

samen met de verkoper moeten tekenen. Normaal gesproken is de makelaar soms 

ook bij de overdracht, maar vanwege het coronavirus mag dit nu niet meer. Ook kun 

je ervoor kiezen om niet tegelijkertijd met de verkoper naar de notaris te gaan, maar 

dat er per volmacht getekend wordt. De verkoper kan altijd per volmacht tekenen 

en jij als koper kunt alleen per volmacht tekenen wanneer je geen hypotheek nodig 

hebt. Neem voor de overdracht contact op met de notaris om te bespreken hoe zij 

de overdracht nu precies aanpakken.  

..............................................
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  BIJ HENDRIKS MAKELAARDIJ STAAT 
IEDERE DAG ‘HET VERSCHIL MAKEN’ 
CENTRAAL. WE BIEDEN KWALITEIT EN 
STAAN DICHT BIJ ONZE KLANTEN.”

“
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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


