
Waarom ZekerWonen?

•  ZekerWonen heeft zich als enige in de 

regio gespecialiseerd in aankoop-

bemiddeling!

•  ZekerWonen doet niet aan verkoop!

•  ZekerWonen opereert volledig onafhan-

kelijk!

•  ZekerWonen dient alleen uw belang!

•  ZekerWonen is bekend met de woning-

markt!

•  ZekerWonen biedt laagste aankoop-

prijs-garantie!

•  ZekerWonen sleept voor u de beste deal uit 

het vuur!

•  ZekerWonen is de grootste op het gebied 

van taxaties en aankoopbemiddeling!

•  ZekerWonen werkt op basis van no cure, 

no pay!

•  ZekerWonen staat voor betrokkenheid, 

deskundigheid, duidelijkheid en kwaliteit!

Hartelijk dank voor uw interesse in ZekerWonen. Voor u ligt onze brochure 
waarin wij toelichten wat wij voor u kunnen betekenen. Met deze brochure 
hopen wij u te overtuigen dat een goede aankoopmakelaar een must is bij de 
aankoop van uw droomwoning en wij de makelaar daarvoor zijn! 

Het kopen van een woning is een ingrijpende beslissing. Wellicht een beslissing die u maar 

één keer in uw leven maakt. Voordat het tot een aankoop komt, dienen er talloze zaken 

uitgezocht te worden. 

• Is de vraagprijs reëel? 

• Hoe is de bouwkundige kwaliteit van de woning? 

• Is er sprake van erfpacht? 

• Hoe zit het met de juridische zaken? 

• Is er asbest verwerkt? 

• Is er sprake van betonrot? 

• En bij een appartement; heeft de VvE schulden? 

Zomaar een aantal vragen waar u als koper een antwoord op wilt, en belangrijker moet heb-

ben voordat u een woning koopt. Eenmaal eigenaar zijn zaken onomkeerbaar! 

Nog een andere reden om een aankoopmakelaar in de hand te nemen is dat u bij het bezichti-

gen van een woning te allen tijde een verkopend makelaar aantreft. Deze makelaar behartigt 

louter de belangen van de verkoper, uw tegenpartij. Een verkopend makelaar kan u dan ook 

onmogelijk eerlijk adviseren over de aankoop van de woning. Geen prettige gedachte bij zo’n 

ingrijpende beslissing.

Schakel daarom ZekerWonen in.

Kopersbescherming

Klanten van De Hypotheker ontvangen gratis 
Kopersbescherming. Dit betekent dat u recht 
heeft op juridische ondersteuning bij geschillen 
omtrent de aankoop van uw woning.

GRATIS

STAP 2

Bezichtigen
 Heeft u het huis van uw dromen gezien? Dan raden 

wij u aan eerst langs de woning te rijden voor-

dat u een afspraak voor een bezichtiging maakt. 

Hierdoor krijgt u een goede indruk van de omgeving. Ziet u uzelf in deze 

omgeving wonen? Dan volgt het moment om de woning van binnen te 

gaan bekijken. 

 De verkopend makelaar zal u dan een rondleiding geven en u infor-

meren over de bijzonderheden. Als u na deze bezichtiging nog steeds 

enthousiast bent, adviseren wij u samen met ons nog een keer bij de 

woning te gaan kijken. Gedurende een tweede bezichtiging ziet u altijd 

zaken die u de eerste keer niet zijn opgevallen. Deze afspraak maken wij 

in overleg met u en de verkopend makelaar. 

 Tegelijkertijd starten we een onderzoek naar de gemeentelijke beper-

kingen, juridische aspecten, bodemkwaliteit en erfdienstbaarheden. 

Tijdens de bezichtiging zal onze makelaar zijn ogen goed de kost geven 

en zichzelf een mening vormen over de bouwkundige kwaliteit, omge-

vingsfactoren en natuurlijk de waarde. Na afl oop van de bezichtiging 

neemt hij zijn bevindingen met u door en stelt hij samen met u een 

onderhandelingsstrategie op.

STAP 1

Oriënteren
 U bent op zoek naar uw droomhuis. Hiervoor 

speurt u de diverse websites af, leest u de kranten 

en folders en rijdt u langs de etalages van de 

lokale makelaars. Een leuke, maar tijdrovende bezigheid die wij voor u 

kunnen vereenvoudigen. 

 U kunt uzelf bij ons inschrijven, zodat u door ons dagelijks op de hoogte 

wordt gehouden van het nieuwste aanbod en de laatste prijswijzigin-

gen. U kunt dus vanuit uw luie stoel het aanbod in de gaten houden.
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STAP 4

Afhandeling
Zodra de onderhandeling succesvol is afgerond, 

dienen de afspraken in een voorlopige koopover-

eenkomst te worden vastgelegd. Deze wordt 

opgesteld door de notaris of de verkopend makelaar. Reden temeer 

om er op toe te zien dat de afspraken voor u als koper goed worden 

verwoord! 

 De koopakte wordt door ons gecontroleerd en toe gelicht alvorens de 

akte door u getekend wordt. Vervolgens zullen we deze naar de notaris 

verzenden en de diverse termijnen, vermeld in het koopcontract, bewa-

ken. Op de afgesproken opleveringsdatum zullen wij, vóór het trans-

port bij de notaris, samen met u en de verkopers de woning inspec-

teren. Tijdens deze gelegenheid controleren wij of de woning wordt 

op geleverd conform de gemaakte afspraken, of alles nog functioneert 

en of alle bescheiden die bij de woning behoren door de verkopers 

worden achtergelaten. 

 Daarna worden bij de notaris de handtekeningen gezet en ontvangt u 

de sleutels. Mochten er na de overdracht nog onvolkomenheden zijn 

dan kunt u ons uiteraard inschakelen.

STAP 3

 Onderhandeling
 Nadat we de waarde van de woning hebben 

vastgesteld en alle informatie van de woning 

hebben ontvangen, kunnen we de onderhandeling 

opstarten. Onze makelaars zullen het contact met de verkopend make-

laar onderhouden en in overleg met u de woning aankopen voor de 

allerlaagste prijs. 

 Niet alleen de prijs is een essentieel onderdeel van deze overeenkomst, 

ook de aanvaarding, de roerende zaken en de op te nemen ontbin-

dende voorwaarden maken hiervan deel uit. Wij zijn deskundig, niet 

emotioneel betrokken en professionele onderhandelaars. Wij bereiken 

hierdoor het maximale resultaat! Laagste aankoopprijs gegarandeerd!

Enthousiast over onze aanpak? 

Wij gaan graag met u de uitdaging aan!

Taxeren
Eén van de specialismen van ons kantoor is het uitvoeren 

van taxaties. Er kunnen allerlei redenen zijn voor een taxa-

tie. De meest gebruikelijke is de aankoop van een woning. 

Verder kan een fi nancier ook om een rapport vragen bij 

het oversluiten van een hypotheek, een verbouwing of het 

benutten van de overwaarde. Welke reden er ook aan ten 

grondslag ligt, het gaat erom dat u snel een betrouwbaar 

taxatierapport ontvangt welke door alle geldverstrekkers 

wordt geaccepteerd.

Onze makelaars staan ingeschreven in het register van 

VastgoedCert. Hét register voor taxateurs in 

onroerend goed. Tevens voldoet ons kantoor aan de 

strenge eisen van het NWWI (Nederlands Woning Waarde 

Instituut); de instantie die toezicht houdt 

op de kwaliteit van taxaties. 

Nagenoeg alle geldverstrekkers eisen tegenwoordig een 

door het NWWI gevalideerd taxatierapport. 

Om aan deze eisen te blijven voldoen worden onze taxa-

teurs constant geschoold en getoetst.

Kortom: 

wij zijn ZekerWonen, voor uw taxatie!
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