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Heechein 40

8491 EM Akkrum

Inleiding
Deze zeer fraai gerenoveerde en royale woning met bedrijfsbestemming staat in het 
centrum van het Friese watersportdorp Akkrum en mag met recht een karakteristiek 
herenhuis genoemd worden. De authentieke elementen en de sfeer van vroeger zijn hier 
uitstekend gecombineerd met het comfort van nu. 

Vanuit de woonkamers op de begane grond en de verdieping geniet u van een prachtig 
uitzicht over groenvoorzieningen van de kerk en het monumentale 'Welgelegen'. De 
woning is gelegen op loopafstand van alle voorzieningen van het dorp zoals de 
supermarkt, drogist en enkele eetgelegenheden. Ook het NS station is binnen enkele 
minuten te bereiken zowel lopend als op de fiets. 

Naast wonen kan dit prachtige en statige pand op verschillende manieren benut worden. 
Zo is de combinatie wonen en werken zeer goed mogelijk. Kantoor, praktijk of atelier aan 
huis, dat kan allemaal. Door de bestemming behoort met ontheffing ook horeca tot de 
mogelijkheden. 




Eigenlijk doet deze tekst dit prachtige sfeervolle herenhuis tekort en bij deze nodigen wij 
u uit de woning te komen bekijken. Inruil eigen woning is bespreekbaar.
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Ligging en indeling

Begane grond

Entree via een ruime hal van waaruit u toegang heeft tot de tussenhal met trapopgang. 
Door de schuifdeur komt in de zeer ruime living (52m2) die tevens uitstekend gebruikt 
kan worden als kantoorruimte of praktijk aan huis. Het authentieke balkenplafond en de 
gasgestookte design gevelkachel zorgen voor een aangename sfeer en de grote 
raampartijen voor veel lichtinval. De keuken is met diverse inbouwapparatuur van alle 
gemakken voorzien. Aan de achterzijde van de woning vindt u de patio die tevens via de 
steeg bereikbaar is. 

Eerste verdieping

Via de trap komt u op de ruime overloop van de eerste verdieping. Vanuit de overloop 
heeft u toegang tot de tweede woonkamer, de slaapkamer, de badkamer en de 
trapopgang naar de tweede verdieping. De woonkamer (35m2) is voorzien van een 
authentieke schouw, inbouwkasten en een fraaie erker. Ook hier zorgen de grote 
raampartijen, gedeeltelijk glas in lood, voor veel lichtinval.  De badkamer is voorzien van 
een hydrojet ligbad een separate douchehoek, een toilet en een dubbele wastafel. Door 
de badkamer komt u in de ruimte waar de was- en droogopstelling geplaatst kan 
worden. Vanuit deze ruimte is ook het balkon toegankelijk.  
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Ligging en indeling

Tweede verdieping

Op de tweede verdieping bevindt zich een ruime overloop met inbouwkasten. Vanaf de 
overloop zijn de twee slaapkamers en de tweede badkamer toegankelijk. De badkamer is 
voorzien van een douchehoek, toilet en wastafel.




Overige verdiepingen

De bergzolder is door middel van een vlizotrap te bereiken en heeft in het midden een 
hoogte van ca. 1.50m.




Tuin

Binnenplaats achter de woning.




Balkon

Balkon op de eerste verdieping.
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Ligging en indeling

Bijzonderheden

Hieronder nog een korte opsomming van de renovaties die de afgelopen jaren 
uitgevoerd zijn en de bijzonderheden die dit pand bieden. 

- nieuwe dakgoten, 

- achterpand dakpanplaten,

- nieuwe keuken met inbouwapparatuur,

- kozijnen begane grond vernieuwd, 

- nieuwe voordeur,

- isolerende beglazing op begane grond, 

- twee ruime badkamers

- bedrijfbestemming onder andere kantoor, praktijk, atelier, horeca (ontheffing) behoren 
hier tot de mogelijkheden.

- gasgestookte design gevelkachel.

- etc.



Overdracht

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Woonhuis, herenhuis, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1880

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Samengesteld

Isolatievormen Gedeeltelijk dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 146 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 200 m²

Inhoud 675 m³

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

14 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 8 (waarvan 3 slaapkamers)

 

Locatie

Ligging In centrum

Nabij snelweg

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Type Patio

Hoofdtuin Ja

Heeft een achterom Ja

Staat Goed onderhouden

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Eigendom Eigendom
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Kenmerken




Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft kabel-tv Ja

Heeft een rookkanaal Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken
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Ligging en indeling

Het dorp Akkrum ligt zeer centraal in Fryslân. Akkrum vormt met het dorp Nes een 
eenheid. Het is een levendig watersportdorp met een uitstekend winkelbestand op 
dorpsniveau, gezellige bars, restaurants en prachtige historische gebouwen. Akkrum 
heeft alle nodige voorzieningen en daarbij een actief verenigingsleven. Het dorp staat op 
de activiteitenkaart van Nederland bekend om de kampioenschappen die er worden 
georganiseerd. Mastklimmen en Slingeraap zijn daar voorbeelden van.  

Naast het dorpscentrum van Akkrum zijn de kernen Leeuwarden en Heerenveen snel en 
gemakkelijk te bereiken. Met de auto bent u binnen enkele minuten op de A32 
(Leeuwarden- Zwolle) en binnen tien minuten bent u op het klaverblad in Heerenveen 
waar de A32 en de A7 (Groningen- Joure) kruisen. 




Parkeren
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Google maps
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's




14Heechein 40, 8491 EM Akkrum


Foto's
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Foto's
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Foto's
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Sfeer impressies
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Foto's
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Foto's
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Sfeer impressies
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Foto's
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Tekeningen
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Tekeningen
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Tekeningen




















Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Woude

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 17 januari 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=3743&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=3221&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=3744&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=3220&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=1595&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=3222&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=2523&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=2522&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=2851&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=3033&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=3751&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=3263&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=3030&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=3031&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=3032&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=2833&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=3035&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=3686&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=3036&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=1591&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=3617&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=1592&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=3616&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=2521&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=3219&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=3277&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=2519&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=3278&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=1598&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=2017&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=2468&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=2528&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM02&sectie=A&perceelnummer=1943&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=iBQOkTrVQmwF77EfYX9A&referentie=Woude


Omgevingskaart Klantreferentie: Woude

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object AKKRUM A 2519
Heechein 40, 8491 EM AKKRUM
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Veel gestelde
vragen

0566 65 0070
info@wiebzandberg.nl

Wieb Zandberg
Makelaardij, Taxaties en Advies
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INLEIDING

Aan elke aankoop kleven risico's. Bij de aankoop of 
verkoop van een woning nemen de bedragen toe en 
daarmee ook de risico's. Het is van belang u daarom 
goed te laten informeren. In dit document geven wij 
antwoord op de meest gestelde vragen.







Heeft u na het lezen van dit document meer vragen 
over de gang van zaken bij de aankoop of verkoop 
van een woning? 




Schroom niet en leg ze voor aan de makelaar. 
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FAQ





Hoe komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens worden over de belangrijkste zaken bij de koop (zoals de prijs, opleveringsdatum en 
ontbindende voorwaarden), dan legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte.

Ontbindende voorwaarden zijn dan belangrijk: u krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt 
u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw 
bod. Het is belangrijk dat de partijen het ook eens zijn over de aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden 
voordat de koopakte wordt opgemaakt.

Ook worden meestal nog aanvullende afspraken in de koopakte opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de 
boeteclausule als één van beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt.

Wanneer een consument een woning koopt, bepaalt de Wet Koop Onroerende Zaken dat een koop pas is gesloten als 
deze schriftelijk is vastgelegd. Zolang geen koopakte is opgemaakt en door beide partijen is ondertekend, is er geen 
rechtsgeldige koop. 

Zodra verkoper en koper de koopakte hebben ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een afschrift van 
de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze 
bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van een woning. Ziet de koper tijdens de bedenktijd niet af 
van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, 
dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.







Wat is de bedenktijd?

Gedurende de bedenktijd kan de koper de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid 
geboden om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen.




De bedenktijd duurt (minimaal) 3 dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide 
partijen) ondertekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van 
de laatste dag van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft 
ontvangen.







Wat houdt 'kosten koper' in?

Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. De 
kosten koper is ongeveer 10% van de koopprijs.




Onder de kosten koper vallen de volgende kosten:

    - Overdrachtsbelasting;

    - Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering;

    - Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering.




Naast deze kosten moet de koper ook rekening te houden met:




    - Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte; 

    - Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte.

    - Eventuele aankoop makelaarskosten
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FAQ





Wat houdt een waarborgsom in?

U bent met de verkoper tot overeenstemming gekomen tot koop en verkoop. Daarna wordt de overeenkomst 
opgemaakt. Hierin zijn alle belangrijke zaken benoemd en ook dat van de koper nadat de wettelijke bedenktijd en de 
termijn van het financieringsvoorbehoud is verstreken een waarborg wordt gevraagd . Dit is doorgaans 10 % van de 
koopsom en moet voor een vastgestelde datum bij de notaris worden gestort of via een bankgarantie worden 
geregeld. Dit bedrag wordt gevraagd als, zoals het woord aangeeft , “waarborg” voor het voldoen van de bij de 
overeenkomst vastgelegde afspraken. Slechts bij uitzondering zal hiervan worden afgeweken.







Wat betekent ‘onder bod’ zijn?

Als de makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat hij een serieuze gegadigde heeft, die hij heeft 
toegezegd transacties met anderen niet te zullen bevorderen. Dit betekent echter niet dat bezichtigingen niet meer 
door kunnen gaan. De makelaar moet dan wel duidelijk aangeven dat hij ‘onder bod’ is.







Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Nee. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een 
woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan 
doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een 
tegenbod laat doen. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.







Kan ik een hypotheek krijgen?

Om teleurstellingen te voorkomen is het van groot belang dat u als koper goed financieel advies inwint vóórdat u de 
onderhandelingen ingaat. Voor zowel koper als verkoper is het niet leuk als de koop wordt ontbonden vanwege de 
financiering.




Voordat de koopakte getekend wordt, vraagt de verkopend makelaar daarom aan de kopers of zij daadwerkelijk hun 
financiële situatie hebben laten onderzoeken.




Ons kantoor kan u vrijblijvend met onafhankelijke financiële tussenpersonen in contact brengen. Dit zijn partijen 
waar onze klanten goede ervaringen mee hebben.
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FAQ





Zit de makelaarscourtage in de 'kosten koper'?

Nee. De makelaarskosten (courtage) vallen nooit onder de kosten koper. Als u ons inschakelt voor de verkoop van uw 
woning, dan moet u de kosten van onze dienstverlening betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de 
aankoop van een woning, moet de koper de kosten van die dienstverlening betalen.







Wat is een optie?

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met 
een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt 
bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. 

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande 
woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen 
die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces.

Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te 
denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te 
gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn/haar financiering of in 
de gebruiksmogelijkheden van de woning.

U kunt een optie niet eisen. De verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in het onderhandelingsproces 
bepaalde toezeggingen worden gedaan.







De makelaar vraagt een extreem hoge prijs voor een woning. Mag dat?

De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan onderhandelen 
over de prijs, maar de verkoper beslist. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om over te 
beslissen of hij zijn woning aan deze koper wil verkopen. Als verkoper en koper het over deze zaken eens zijn, is er 
een koop.

Soms besluiten verkoper en koper over een aantal minder belangrijke zaken, 'roerende zaken’ bijvoorbeeld, pas te 
onderhandelen als ze het over de hoofdzaken eens zijn. In een dergelijk geval kan een rechter wel bepalen dat als 
partijen het wel over de hoofdzaken, maar niet over de bijzaken eens kunnen worden, ze door moeten gaan met 
onderhandelen tot er een redelijk resultaat is bereikt over de bijzaken.







Wanneer ben ik in onderhandeling?

U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw 
bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u 
in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de 
verkoper zal overleggen.







Mag de makelaar met meer dan één gegadigde tegelijk onderhandelen?

De makelaar kan met meerdere gegadigden tegelijk onderhandelen. Dit moet hij echter wel aan de betrokkenen 
kenbaar maken.
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Wanneer ben ik in onderhandeling?

Als de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeeft met u in onderhandeling te zijn of als de verkopende partij 
reageert op uw bod via een tegenbod, bent u in onderhandeling. Als de verkopende makelaar aangeeft het voorstel 
te bespreken met de verkoper, bent u niet in onderhandeling. Ook als de verkopende partij aangeeft dat u met een 
beter (openings)voorstel moet komen, bent u niet in onderhandeling.







Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als men in onderhandeling is?

Ja. Onderhandelingen hoeven namelijk niet automatisch te leiden tot een verkoop. Als u een bezichtiging aanvraagt, 
moet de verkopend makelaar u wel informeren als de woning ‘onder bod’ is.







Mag iemand anders ook een bod uitbrengen als ik in onderhandeling ben?

Ja. De verkopende makelaar mag echter niet met meerdere partijen tegelijk onderhandelen en deze tegen elkaar 
uitspelen. Er wordt uitonderhandeld met de eerste partij met wie de onderhandelingen gestart zijn. Komen partijen 
er niet uit, dan krijgt de tweede partij de kans om een bod uit te brengen.







Kan de verkoper de vraagprijs verhogen tijdens de onderhandelingen?

Ja. Net als de mogelijkheid om de vraagprijs te verlagen, kan verkoper er ook voor kiezen de vraagprijs te verhogen. 
Ook de potentiële koper kan de voorwaarden aanpassen tijdens de onderhandelingen.




Waar moet ik op letten bij het uitbrengen van een bod?

Afgezien van de koopsom moet u bij een bod ook aangeven of er ontbindende voorwaarden zijn (zoals een 
financieringsvoorbehoud), wat de gewenste opleverdatum is en of er roerende zaken worden overgenomen.







Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

Ja, dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandelingen beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de 
vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende 
makelaar - natuurlijk in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de 
biedprocedure te wijzigen. Uiteraard moet hij eerst de eventueel gedane toezegging nakomen. De makelaar kiest 
vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste 
bod uit te brengen.







Als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging, de woning bezichtigt of een bod uitbrengt, moet de makelaar dan 
ook het eerst met mij in onderhandeling gaan?

Op al deze vragen is het antwoord nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de 
verkoopprocedure. De makelaar heeft wel de verplichting u daarover te informeren. Als u serieus belangstelling 
heeft, is het verstandig de makelaar te vragen wat uw positie is. Dat kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de 
makelaar u een toezegging, dan moet hij deze nakomen.
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