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Laat ons uw huiswerk doen! 
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Uw droomhuis kopen 
 
Een stuk gemakkelijker en veilig met Markus Makelaardij  
 
U hebt besloten om te verhuizen. En het liefst wilt u een mooie woning die precies bij u past tegen een 
aantrekkelijke prijs. Maar wie kan u daar het beste bij helpen? Veel mensen kiezen voor een makelaar van 
Markus Makelaardij. Zij zijn specialisten die het hele traject van aan- en verkoop van woningen voor u 
kunnen begeleiden. Wij signaleren, adviseren en bemiddelen van begin tot eind voor u.   
 
Markus Makelaardij,  gespecialiseerd in aankoopbegeleiding van woningen, kan u van begin tot eind bij het 
aankooptraject begeleiden. Uiteraard met als uiteindelijk doel een nieuwe woning waar het heerlijk 
thuiskomen is. Als u liever voor een afgeslankte vorm van de dienstverlening kiest, is dat ook mogelijk. Dit 
bepaalt ook de vergoeding, oftewel de courtage, die wij u zullen vragen. Wij bespreken graag de 
mogelijkheden met u.   
 
De rol van Markus Makelaardij bij het aankoopproces.   
 
Duidelijke afspraken maken  
Wellicht hebt u de afgelopen tijd al eens op de website www.funda.nl of in de krant naar interessante 
woningen gekeken. En waarschijnlijk weet u ook al wat voor soort woning u zoekt. Toch blijven er dan nog 
veel vragen onbeantwoord. Is dat droomhuis wel haalbaar? Is kopen voor u interessant? Hebt u overwaarde 
op uw huidige woning? Markus Makelaardij geeft u graag een gedegen advies, afgestemd op uw persoonlijke 
situatie.   
 
Een geschikte woning zoeken  
Als de uitgangspunten duidelijk zijn, kan het zoeken beginnen. Markus Makelaardij heeft een breed netwerk 
waarin alle woningen die te koop staan geregistreerd. Dankzij dit uitgebreide netwerk en de toegang die wij 
hebben tot tal van informatiebronnen, weten wij zo of er een woning te koop staat die aan uw woonwensen 
voldoet. 
 
De bezichtigingen begeleiden  
Ziet u iets dat u aanspreekt, dan regelt de Markus Makelaardij een bezichtiging voor u. Wij zullen u daarbij 
bovendien begeleiden. Als Beëdigd Register makelaar let hij dan vooral op het onderhoud van de woning en 
eventuele gebreken. U kunt erop vertrouwen dat Markus Makelaardij beschikt over meer dan 50 jaar 
gedegen kennis en ervaring. Markus Makelaardij dient daarnaast uiteraard jaarlijks hun kennis op peil 
houden door het volgen van verplichte opleidingen. 
 
Extra onderzoek & bouwkundige inspectie  
Als tijdens de bezichtiging blijkt dat er sprake is van achterstallig onderhoud, licht Markus Makelaardij u 
hierover in. Wij geven u ook een indicatie van de bijbehorende kosten. Bij twijfel zal hij u aanraden een 
bouwkundig specialist in te schakelen als u serieus overweegt de woning te kopen.   
Ook kan Markus Makelaardij zelf aanvullend onderzoek doen. Bijvoorbeeld door het checken van 
bestemmingsplannen, milieuaspecten en andere gegevens in het register van het Kadaster, bij Verenigingen 
van Eigenaars, gemeente en provincie. Voor u als particulier vergt dit behoorlijk wat speurwerk, maar voor 
Markus Makelaardij, die eenvoudig toegang heeft tot de diverse informatiebronnen, is het een kwestie van 
routine.   
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De onderhandelingen voeren 
Markus Makelaardij start namens u de onderhandelingen en brengt een bod uit voorzien van eventueel 
ontbindende voorwaarden. Als taxateur heeft  Markus Makelaardij veel ervaring met het bepalen van de 
juiste prijs van een woning. Binnen het Kadaster-netwerk kan hij bovendien rechtstreeks zien wat de 
marktwaarde is van woningen in de omgeving en kan hij informatie opvragen over onder meer 
bestemmingsplannen, bouwbesluiten, parkeerinformatie of vervuilde bouwgrond. Allemaal factoren die van 
invloed kunnen zijn op de koopprijs.   
 
De ondertekening van de koopakte  
Wanneer de onderhandelingen succesvol zijn verlopen, stelt de verkopende partij een koopovereenkomst op 
waarin de gemaakte afspraken schriftelijk worden bevestigd en de eventuele ontbindende voorwaarden 
worden opgenomen. Markus Makelaardij controleert de koopovereenkomst of -akte vervolgens op juistheid. 
Als alle handtekeningen zijn gezet, is de koopovereenkomst gesloten. U ontvangt dan een afschrift van de 
akte. Vanaf dat moment hebt u nog drie dagen wettelijke bedenktijd, waarin u alsnog van de aankoop kunt 
afzien.   
 
Uw huis financieren  
Ook voor de financiering van uw woning kunt u terecht bij Markus Makelaardij. Doorgaans bent u dan 
aangewezen op een hypotheek. Aan de hand van de koopsom, eventuele verbouwplannen, uw eventuele 
eigen geld (overwaarde vorige woning) en de zogenaamde kosten koper (de kosten van de kadastrale 
inschrijving, overdrachtsbelasting en uw notariskosten voor het transport), kan hij precies vaststellen welk 
bedrag u aan hypotheek nodig hebt. Bovendien kan hij u adviseren over de hypotheek die het beste bij uw 
situatie aansluit. Uiteraard wordt hier eventueel samengewerkt met uw eigen adviseur. 
 
Afhandeling bij de notaris   
Markus Makelaardij begeleidt u bij alle juridische en financiële zaken die nodig zijn voorafgaand aan de 
ondertekening van de akte van levering bij de notaris. Voordat u naar de notaris gaat, hebt u als koper het 
recht de woning te inspecteren om te zien of alles in de afgesproken staat is achtergelaten. Markus 
Makelaardij begeleidt deze inspectie en kan, indien u dat wenst, voor u de meterstanden opnemen en 
assisteren bij de verhuizing van de nutsvoorzieningen regelen. Daarna gaat u met uw makelaar naar de 
notaris. U bent namelijk pas officieel eigenaar van de woning als u de akte van levering bij de notaris hebt 
ondertekend en deze is ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster.  
 
Overige diensten  
Bij Markus Makelaardij kunt u naast de standaarddiensten die komen kijken bij de aankoop van uw woning, 

ook terecht voor een aantal extra diensten. Bijvoorbeeld voor het afsluiten van een hypotheek of 

energiecontracten, begeleiding bij de verkoop van uw huidige woning en het uitvoeren van een taxatie of 

huren van uw nieuwe woning. Markus Makelaardij kan u  alles vertellen over de mogelijkheden  
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DE DIENSTVERLENING BIJ AANKOOP IN 10 STAPPEN: 

Ik inventariseer uw woonwensen en verzorg de financiële analyse, 

die de basis vormt voor uw mogelijkheden. Zo weten we van te 

voren waar u aan toe bent en wat financieel haalbaar is. 

1.   (Zoeken) en bezichtigen. 

2.   Afspraken maken met verkopend makelaar + 2e 

bezichtiging. 

3.   Onderzoek naar relevante aspecten van de woning en 

omgeving. 

4.   Waarde bepalen, strategie en onderhandelen. 

5.   Het regelen van een uitgebreid bouwkundig rapport 

(indien nodig), uitgevoerd door een onafhankelijk 

bureau. 

6.   Controleren en bespreken van de koopovereenkomst. 

7.   Offertes opvragen bij notarissen en taxateurs. 

      

8.   Bewaken data van ontbindende voorwaarden en 

bankgarantie. 

9.   Controleren akte van levering + nota van afrekening. 

10.   Begeleiden van de inspectie en het transport. 
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ONDERZOEK EIGENDOMSAKTE I.V.M. ERFDIENSTBAARHEDEN 
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KADASTRAAL ONDERZOEK  
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TAXATIE 
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TRANSPORT BIJ NOTARIS 
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In het onderhandelingsproces kunnen o.a. onderstaande 

punten aan de orde komen: 

1.   De prijs (koopsom) 

 

2.  Ontbinden voorwaarden  

bijv. voor financiering, bouwvergunning, kapvergunning 

3.  De opleveringsdatum 

4.  Uitkomst van een bouwkundige keuring 

5.  De roerende zaken 

6.  De bankgarantie / waarborgsom 

7.  Een woonvergunning 

      

8.  Voorbehoud van aanvullende informatie 

9.  Astbestclausule 

10.  Ouderdomsclausule 
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BOUWTECHNISCHE KEURING NOODZAKELIJK?   



 

Raadgevend Makelaars sinds 1963 

BEËDIGD – ONAFHANKELIJK – DESKUNDIG 

   

VERBOUWINGEN OF VERBETERINGEN? 

 

  



 

Raadgevend Makelaars sinds 1963 

BEËDIGD – ONAFHANKELIJK – DESKUNDIG 

   

MILIEUONDERZOEK  
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Vereniging van Eigenaren 
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LIJST VAN ZAKEN  
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BESTEMMINGSPLANONDERZOEK 
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ONDERHANDELINGEN 
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BEZICHTIGINGEN BEGELEIDEN 
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FINANCIERING 
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Wat de aspirant koper zou moeten doen… 
 
De woning 
• Soort woning (vrijstaand, helft van dubbel, hoekwoning e.d., maar ook type woning  zoals: boerderij, 
bungalow etc.) 
• Aantal slaapkamers 
• Grootte van de woonkamer 
• Perceel: tuin/omliggende grond 
• Bijgebouwen: schuur/garage/stallen/zwembad e.d. 
• Overige bijzondere wensen 
 
De ligging 
• Woonplaats 
• Wijk(en) 
• Nabijheid faciliteiten: 

•  Scholen 
• Winkels 
• Openbaar vervoer 
• Snelwegen 

 
Hoe valt het nieuwe woondoel te realiseren? 
• Verbouwing/aanpassing van de huidige eigen woning 
• Huren van een andere woning 
• Kopen: 

• Nieuwbouw 
•  Bestaande woning 

 
Het financiële woondoel 
• Maximaal te lenen bedrag 
• Maximale bruto maandlast 
• Maximale netto maandlast 
• Maximale kosten voor verbouwing/verbetering 
• Verwachte opbrengst huidige woning/verwachte overwaarde huidige woning 
 
Vaststellen van het aankoopdoel 
• Maximaal te besteden aankoopsom (kosten koper of vrij op naam) 
• Beschikbare tijd en beschikbare financiële middelen voor verbetering/ 
verbouwing/aankleding: 

•  Uitvoeren door aannemer? 
• Doe-het-zelf-werkzaamheden? 
• Tijdstip betrekken nieuwe woning (eerst eigen huis verkopen?) 

 
Het zoektraject 
• Maximale tijd te besteden aan zoektraject 
• Zelf uitvoeren? 
• Uit laten voeren door makelaar? 
• Inschrijven bij makelaars 
• Abonnement nemen op locale (makelaars)krant 
• Dagelijks makelaarswebsites bezoeken 
• Vrienden/kennissen op de hoogte stellen. 
 
Bezichtigen 
• Afspraken maken 
• De tijd nemen om te bezichtigen 
• Eventueel bedenktijd vragen 
• Daags na bezichtiging bellen met bevindingen: 
• Doorgaan met dit pand? 
• Niet doorgaan?  
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In geval van tweede bezichtiging: 
 
• Voorbereiden op bieding 
• Deskundigen meenemen (makelaar/aannemer) 
• Met verkoper afspreken of en wanneer een openingsbod wordt gedaan. 
• Belangen verkoper proberen in te schatten. 
• Vragen naar informatie van verkoper: 
• Informatielijst 
• Lijst met over te nemen zaken 
• Bijzonderheden als erfdienstbaarheden e.d. 
• Kadastrale gegevens 
• Inzage bestemmingsplan 
• Inzage in eigendomsbewijs 
• Is er een bouwtechnokeuring gedaan? 
• Energie label 
• Eventueel Kiwa-certificaat (is het saneringsbewijs van de olietank) 
• Is er een bodemonderzoek uitgevoerd? 
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Bezichtigingchecklist 

Gegevens bezoek 

Adres 

Datum 

Type huis 

Bod uitbrengen uiterlijk op 

Eigen grond / erfpacht 

 

Om het huis 

Is er een eigen (overdekte) parkeerplaats? ja / nee 

Is er een garage of schuur? ja / nee 

Oppervlakte garage/schuur          m x         m =         m² 

Onderhoud garage/schuur in orde? ja / nee 

Is er (tuin)verlichting aanwezig? ja / nee 

Is garage/schuur binnendoor bereikbaar? ja / nee 

Mogelijkheid tot uitbouw (erker, serre)? ja / nee 

Is er recht van overpad? ja / nee 

Is er een aparte ingang naar de tuin? ja / nee 

(tuin)gereedschap ter overname prijs € 

 

Tuin 

Op welke windrichting ligt de voortuin? N/O/Z/W 

Afmeting voortuin         m x        m =        m² 

Afmeting achtertuin         m x        m =        m² 

Onderhoud tuinafscheiding in orde? ja / nee 

Onderhoud bestrating in orde? ja / nee 

Onderhoud groen in orde? ja / nee 

Bij hoge bomen kapvergunning? ja / nee 

 

Buitenkant huis 

Dak, goten en afwatering in goede staat? ja / nee 

Schoorsteen en rookkanaal goed? ja / nee 

Kozijnen, deuren etc. in goede staat? ja / nee 

Hang- en sluitwerk in goede staat? ja / nee 

Is er zonwering? ja / nee 

Is er een buitenkraan? ja / nee 

Zijn er spouwmuren? ja / nee 

Zijn muren / daken geïsoleerd? ja / nee 

Hoe is het voegwerk? goed / matig / slecht 
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Zijn er braakwerende middelen? ja / nee 

Woonkamer 

Oppervlakte woonkamer          m x       m =       m² 

Zonligging N/O/Z/W 

Uitzicht vrij / niet vrij 

Afwerking wanden, vloeren etc. in orde? ja / nee 

Hoeveel stopcontacten aanwezig?   

Is er tv/kabel-, telefoon-, ISDN-aansluiting? ja / nee 

Dringen buiten/burengeluiden door? ja / nee 

Is er isolatieglas? ja / nee 

Is er een open haard of houtkachel? ja / nee 

Is er een thermostaat? ja / nee 

Is schilderwerk / verbouwing nodig? ja / nee 

Spullen ter overname prijs € 

 

Keuken 

Oppervlakte keuken         m x       m =       m² 

In welke staat is de keuken? goed / matig / slecht 

Tegels, aanrecht, hang- en sluitwerk goed / matig / slecht 

Inbouwapparatuur aanwezig? ja / nee 

Magnetron / vaatwasser / oven ja / nee 

Kookplaat (gas / elektrisch / keramisch / 
inductie) 

ja / nee 

Inbouwapparatuur in goede staat? ja / nee 

Open verbinding woonkamer? ja / nee 

Afwerking wanden, vloeren etc. goed / matig / slecht 

Hoeveel stopcontacten aanwezig?   

Ventilatie in orde? (raam, ventilator, afzuigkap) ja / nee 

Is schilderwerk / verbouwing nodig? ja / nee 

Spullen ter overname prijs € 
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Algemene zaken: 

Elektriciteit 
Hoe oud is de bedrading? Moet er veel vernieuwd worden?  

Zijn de schakelaars en stopcontacten in goede staat? 

Is er een aardlekschakelaar? 

Zijn er voldoende groepen in de meterkast? 

Wat waren de vorige bewoners kwijt aan elektriciteitskosten? 

 

   
Verwarming en water 
Hoe oud is de cv-ketel? Is hij regelmatig onderhouden?  

Wat voor type ketel hangt er?  

Zitten de radiatoren of kachels op de juiste plekken of moeten ze verplaatst worden?  

Hoeveel bedragen de verwarmingskosten?  

Hoe wordt het warm water verzorgd?  

Is de capaciteit van de warmwatervoorziening groot genoeg?  

Zijn er genoeg kranen?  

Is er een buitenkraan? 

 

   
Isolatie en ventilatie 
Moeten er dubbele ramen komen?  

Zijn bestaande dubbele ramen in goede staat?  

Zijn muren, plafonds, dak en vloeren geïsoleerd?  

Zijn verwarmingsbuizen geïsoleerd?  

Zijn ramen en deuren voorzien van tochtstrips?  

Is er goede ventilatie in keuken, toilet en badkamer?  

Ruik je geen vreemde luchtjes?  

Gaan ramen makkelijk open en dicht?  

Merk je iets van tocht of optrekkende kou? 
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Muren, plafonds en vloeren 
 
Is het huis gehorig?  

Zijn er scheuren, sporen van lekkage, vochtplekken?  

Zijn plafonds brandwerend?  

Sluiten vloeren en plafonds goed aan op de muren?  

Zijn de vloeren recht?  

Is de vloerbedekking opgenomen in de koopprijs?  

Is er een kruipruimte onder de vloer?  

Is de vloer van onderen geïsoleerd?  

Is de kruipruimte droog? 

 

   
Ramen en deuren 
Sluiten ramen en deuren goed?  

In welke staat verkeert het schilderwerk?  

Zitten de ramen goed in de stopverf?  

Hoe is het hang- en sluitwerk?  

Moeten de deurknoppen vervangen worden?  

Zijn er voorzieningen tegen inbrekers? 
  

 

 

Maak na bezichtiging van het huis nog even een rondje eromheen en loop een stukje door de buurt. 
Daar word je ook nog flink veel wijzer van!  

 Is er ruimte om te parkeren?  

 Moet er een parkeervergunning aangevraagd worden?  

 Is er openbaar vervoer?  

 Zijn er winkels in de buurt?  

 Is het een kindveilige buurt?  

 Hoe ziet het huis van de buren er uit?  

 Zijn er voorzieningen als scholen, artsen, een apotheek?  

 Zijn er verenigingen en recreatiemogelijkheden?  
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Bouwjaar  

 De kwaliteit van woningen die voor de oorlog gebouwd zijn is over het algemeen goed. Vooral na 1901 
(toen de woningwet werd ingevoerd) steeg de kwaliteit van de nieuwbouw enorm. In de jaren twintig 
maakte men steeds meer gebruik van de spouwmuur (die inmiddels standaard is). Dit zorgde voor 
betere isolatie en minder geluidsoverlast.  

 In de periode na de Tweede Wereldoorlog tot de jaren zeventig was de kwaliteit van woningen 
beduidend minder. De grootschalige woningbouw resulteerde in fantasieloze wijken en slechte 
bouwmethoden.  

 In de jaren zeventig werd er weer beter gebouwd. De meeste woningen uit deze tijd zijn redelijk ruim en 
luxe.  

 Na 1980 zijn vooral veel premiewoningen gebouwd omdat de vraag naar koophuizen enorm daalde. 
Deze huizen zijn dan ook klein, en op het meeste bouwmateriaal is bezuinigd. Behalve op de isolatie; 
vanaf deze tijd is de dubbele beglazing, en dak- en spouwisolatie standaard.  

Vraag altijd of u de laatste akte van levering mag inzien. In deze akte kunt u zien of dat er bijzondere bepalingen 
zijn zoals erfdienstbaarheden, kettingbedingen, etc. 

Bepaal van tevoren hoeveel kamers u minimaal denkt nodig te hebben (denk bijvoorbeeld aan werk- of 
kinderkamers). 

Beslis voor de bezichtiging van een huis of u liever een open of bijvoorbeeld een woonkeuken hebben wilt. 

Hoe is de ligging van de tuin? Zon is mooi en slaapkamers op het zuiden, aan de tuinzijde bijvoorbeeld, zijn 
lekker rustig, maar kunnen tijdens hete zomers voor heel wat slapeloze nachten zorgen. 

Hoe is de ligging van de woning ten opzichte van voorzieningen als winkels, scholen, openbaar vervoer en 
uitvalswegen? 

Bezichtig het huis op verschillende tijdstippen van de dag. Wat ’s morgens  nog een leuke, zonnige ruimte lijkt, 
kan in de middag een totaal andere sfeer uitademen. 

Ga bij de gemeente na wat voor bestemmingsplan er ligt voor de wijk en de omgeving van het beoogde pand. 
Het zal niet de eerste keer zijn, dat nieuwe bewoners van een huis totaal onverwacht worden geconfronteerd 
met de aanleg van een snelweg of spoorlijn, vrijwel in de achtertuin. 

Dan zijn er nog wat andere valkuilen waar een aspirant koper op moet letten: 

Kijk altijd door het interieur van de verkoper heen. Veel kopers schrikken enorm als ze hun huis eenmaal leeg 
opgeleverd krijgen. 
 
Trap niet in provisorisch  opgelapte tekortkomingen, zoals een verrot kozijn, voorzien van een lik verf. U draait 
binnen de kortste keren voor de (hoge) kosten op. 
 
Wees alert op gymnastiekzalen, cafés en andere uitgaansgelegenheden in de buurt. Die kunnen avond aan 
avond heel wat geluidsoverlast bezorgen. 
 
Besteed altijd extra aandacht aan het nalopen van zaken als sanitair, cv-radiatoren en verwarmingsketel, 
enzovoorts. Is de staat van onderhoud slecht, reken dan op behoorlijke kosten. 
 
Tenslotte is het belangrijk om nooit over één nacht ijs te gaan. Het is regelmatig voorgekomen dat ‘het huis 
van onze dromen’ ‘onze nachtmerrie’ werd. 
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Onderhandelen 
• Doorgaan met inschatten belangen van de verkoper: 
• Wat is de gunstige leveringstermijn voor verkoper? 
• Staat het pand al lang(er) in verkoop? 
• Wat is de reden voor verhuizing 
• Hoe is de eensgezindheid onder verkopers onderling? 
• Heeft verkoper al een andere woning? 
• Prijsonderhandelingen: 

• Onderhandelingen over normale voorwaarden: 
• Leveringstermijn 
• Ontbindende voorwaarde financiering 
• Datum bankgarantie 
• Notaris 
•  Wat wordt er nog meer overgenomen en wat wordt hiervoor betaald? (grasmaaiers, verhuisbaar 

parket, loerbedekking, gordijnen etc) 
•  Wie betaalt het opmaken van de koopakte (alleen noodzakelijk indien geen van de partijen een 

makelaar heeft ingeschakeld.) 
• Onderhandelingen over de overige ontbindende voorwaarden: Alleen indien u dit noodzakelijk acht: 

• Ontbindende voorwaarde voor bouwtechnokeuring 
• Ontbindende voorwaarde voor bodemonderzoek 
• Onderhandelingen over speciale voorwaarden: 
• Is de hoogte van de opstalverzekering voldoende in geval van calamiteiten tussen aankoop en 

levering? 
• Wat gebeurt er in het geval van overlijden van een van de verkopers of een van de kopers? 

• In geval van schriftelijk onderhandelen: altijd termijn van verstrijken van de bieding vermelden. 
 
Opmaken van de koopakte 
• Door uzelf of 
• Door uw makelaar of 
• Door de notaris 
• Toevoegen als bijlage: 

• Kopie van het bewijs van eigendom 
•  Informatielijst 
•  Lijst van overgenomen zaken 
• Kadastraal uittreksel en kadastrale kaart 

• In geval dit van belang is: 
• Kiwa-certificaat van de olietank 
• Keuringsrapport van de woning 
• Rapportage bodemonderzoek 

• Akte ondertekenen door beide partijen 
• Origineel van de akte afgeven bij notariskantoor 
• Bijvoegen: kopie van identiteitsbewijzen 
 
In de gaten houden: 
• Datum van afgeven bankgarantie 
• Datum van ontbindende voorwaarden. 
 
Levering: 

• Inspectie regelen van het pand voordat de afspraak bij de notaris is. 
• Levering 
• Let op: nieuwe opstalverzekering en inboedelverzekering in laten gaan. 
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Laat ons uw huiswerk doen! 
 

 

 

 

Een huis kopen doet u wellicht 3 of 4 keer in uw leven. 

 

 

 

Ons kantoor heeft sinds 1963 meer dan 10.000 transacties 

begeleid en weet wat er speelt. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Edwin Markus 

 

 

  
Dorpsstraat Oost 28   Beëdigd Register Makelaars & Taxateurs 

2991 CR  Barendrecht   Erkend Hypotheekadviseurs 

0180 – 690577   AFM vergunning 

info@markus.nl 

KvK 50946773 
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