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Je huis verkopen kun je prima zelf. Door je woning zelf te verkopen kun je veel geld besparen 

op makelaarskosten. Bovendien ben je bij bezichtigingen niet afhankelijk van de beschikbare 

tijden van de makelaar en kun je geïnteresseerden zelf rondleiden. 

Maar liefst 82% van de kopers geeft aan het liefst door de 
verkopers zelf te worden rondgeleid. Want wie weet er nou 
meer van de woning dan jijzelf? 

Dat betekent niet dat je er alleen voor staat. Wij brengen je woningadvertentie onder de 

aandacht van alle potentiële kopers. Vooral een goede presentatie van je woning en een 

realistische vraagprijs zorgen ervoor dat de kans op een snelle en goede verkoop het grootst is. 

Met deze tips, gebaseerd op jarenlange ervaring, helpen we je graag op weg. Natuurlijk kun je 

ons altijd bellen of mailen als je nog vragen hebt. 

Namens het hele team van Weghuis Makelaars wensen wij je veel succes en voorspoed toe 

met de verkoop van je woning.

VERKOCHT

Aan de slag met de 
verkoop van je huis 
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 Maak je huis verkoopklaar  

Veel mensen kunnen niet door rommel en slecht onderhoud heenkijken. Potentiële kopers 

willen zich meteen thuis voelen in hun toekomstige woning. Een goede eerste indruk is dus 

belangrijk. Zorg ervoor dat je huis er op zijn best uitziet voordat je het in de verkoop zet. 

Repareer kleine gebreken zoals een scheve toiletbril, loszittend behang of een lekkende kraan. 

Laat je woning er zo neutraal mogelijk uitzien. Maak felgekleurd houtwerk of muren wit. Heb 

je een tuin of balkon? Maak deze dan ook netjes in orde. Het kost niet veel geld en tijd, maar 

maakt je huis wel aantrekkelijker voor potentiële kopers. 

Laat je huis stylen 
Vind je het lastig om je woning goed te stylen? Wij kunnen een verkoopstylist voor je 

inschakelen die precies weet wat je huis nodig heeft voor die goede eerste indruk. 

 Bepaal je vraagprijs 

Voordat je jouw woning te koop zet, moet je eerst bepalen wat de vraagprijs wordt. Maar hoe 

doe je dat? Er zijn verschillende manieren. Kijk of er soortgelijke woningen in de buurt te koop 

staan. Wat is de vraagprijs en hoe lang staan deze huizen al te koop? Heeft je woning een 

extraatje of juist minpunten ten opzichte van het overige aanbod? 

Verkopen doe je zo!
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Via het kadaster kun je tegen een kleine vergoeding op postcodegebied zoeken naar de 

verkoopprijs en WOZ-waarden van woningen. Je kunt je woning ook laten taxeren of een 

verkoopkeuring laten doen. In het rapport van een verkoopkeuring staat wat de bouwkundige 

staat van je huis is en wat de gebreken en opknapkosten zijn. 

Wat is inbegrepen?
Bedenk van te voren welke onderdelen bij de verkoopprijs zijn inbegrepen. In principe is dit 

alles wat aan het huis vastzit en je niet zonder het te beschadigen kunt verwijderen. Verder 

kun je zelf bepalen welke overige spullen je wilt achterlaten voor de kopers. Denk aan laminaat 

of een losstaand tuinhuisje. Kruis op de “lijst van zaken” zo volledig mogelijk aan welke 

spullen achterblijven, meegaan of overgenomen kunnen worden. Je kunt deze “lijst van zaken” 

openen via een link in de activatie e-mail die je van ons hebt ontvangen.

 Je woningadvertentie maken 

Zodra je weet wat je vraagprijs is, kun je aan de slag met de verkoopadvertentie. Die bestaat 

uit tekst en foto’s. Natuurlijk zorg je ervoor dat de positieve kanten van je woning goed naar 

voren komen. Waarom is het zo fi jn wonen? Is je huis heel licht? Staat de zon de hele dag in je 

tuin? Heb je vrij uitzicht? Benadruk dat dan. 

Vertel ook iets over de locatie. Ligt jouw woning dicht bij uitvalswegen, openbaar vervoer, 

winkels, natuur, scholen, het centrum et cetera?  

Zie de tekst als een rondleiding door je woning en beschrijf elke ruimte. Begin bij de plek waar 

je binnenkomt en eindig via de (eventuele) bovenverdieping bij de buitenruimte. Gebruik je 

eigen woorden, maak korte zinnen, vermijd taalfouten, afkortingen en ingewikkelde woorden. 

Kijk voor voorbeelden eens bij advertenties van andere verkopers. 

Vind je het lastig om een goede tekst te schrijven? Je kunt de tekst tegen een kleine vergoeding 

ook door ons laten verzorgen. Wij werken samen met een ervaren tekstschrijver die precies 

weet hoe je een pakkende verkooptekst schrijft. 

Bijzonderheden 
Blijf altijd eerlijk. Ook over de woonoppervlakte en de eventuele verborgen gebreken. Je hebt 

als verkoper namelijk een mededelingsplicht. Daarom is het van groot belang dat je de 

“vragenlijst verkoop woning” zo volledig mogelijk invult. Beantwoord de vragen alleen als 

je zeker bent dat je antwoorden kloppen. Je kunt deze “vragenlijst verkoop woning” openen 

via een link in de activatie e-mail die je van ons hebt ontvangen. Wil je zeker weten dat je 

niets over het hoofd ziet? Laat dan een bouwkundige keuring uitvoeren. 

Verkopen doe je zo!
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Foto’s 
Foto’s zijn een belangrijk onderdeel van je verkoopadvertentie. Mensen kijken hier altijd eerst naar. 

Ze bepalen de eerste indruk van je woning. Besteed er genoeg aandacht aan en gebruik altijd een 

camera met een groothoeklens. Hiermee kun je mooie, ruimtelijke foto’s maken. Heb je geen camera 

met een groothoeklens? In een fotospeciaalzaak kun je voor ongeveer €30,- een groothoek opzetlens 

kopen die je met een magneetstrip op je camera zet. 

Met deze tips is het halve werk al gedaan:

 Ruim je woning op voordat je foto’s maakt.

 Haal eventueel een meubelstuk weg zodat de kamer leger en dus groter lijkt. 

 Maak de foto’s op het moment dat de lichtinval in je woning het grootst is.

 Haal persoonlijke spullen zoals fotolijstjes, verzorgingsproducten en kleding weg.

 Maak niet vijf foto’s van hetzelfde, maar één goede. 

 Maak een foto van een bijzonder detail, zoals een glas-in-loodraam.

 Zorg dat de foto’s scherp zijn.

 Creëer diepte in de foto door iets op de voorgrond te zetten.

Verkopen doe je zo!
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 Je woningadvertentie plaatsen  

Is je tekst klaar en zijn je foto’s gemaakt? Dan kun je jouw eigen woningadvertentie bij 

Weghuis Makelaars plaatsen. Dat doe je zo: 

1  Ga naar www.weghuis.nl en klik rechtsboven op “inloggen”. Vul je opgegeven e-mailadres 

in en het door jou aangemaakte wachtwoord. 

2  Klik op “overzicht panden” en vervolgens op “nieuw pand toevoegen”. Vul alle velden 

over de woning in en voeg daarna je foto’s toe (grootte maximaal 2 MB en in JPG-

formaat). De eerste foto moet altijd een foto van de voorgevel zijn. Er mogen geen 

reclamevermeldingen of kaders om de foto’s zichtbaar zijn. Als je klaar bent met het 

invullen van alle kenmerken en het uploaden van de foto’s, sla de advertentie dan 

tussentijds op.

3  Vul aan de rechterkant van de site in het scherm een omschrijving van de woning in 

en geef vervolgens de juiste indeling en eventuele bijzonderheden op. Als je alles hebt 

ingevuld, klik je onderaan de pagina nogmaals op “opslaan”.

4  Ben je helemaal klaar met het aanmaken van je advertentie? Vink dan aan “Ja, ik ben klaar 

met het aanmaken van mijn woningadvertentie, mijn advertentie mag online worden 

gezet”. 

Je woning staat nu te koop aangeboden via Weghuis Makelaars en is de volgende dag ook 

zichtbaar op alle huizensites.  

Tip: sociale media 
Maak je gebruik van sociale media als Facebook en Twitter? Deel je woningadvertentie 

en vraag vrienden en familie dat ook te doen. Hoe meer bereik, hoe beter! 

Verkopen doe je zo!
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 Bezichtigingen 

Het moment is daar: de eerste kijkers melden zich. Tijd voor de bezichtigingen. 

Met onderstaande tips maak je deze tot een succes:

 Probeer de bezichtigingen te plannen op een tijdstip waarop je de meeste lichtinval in je 

woning hebt. Zorg er ook voor dat de gordijnen en/of vitrage helemaal open zijn. 

 Zorg dat je woning opgeruimd en schoon is en fris ruikt. 

 Bak of koop iets lekkers en zet verse koffi e of thee. 

 Wees vriendelijk en enthousiast en neem de tijd voor een praatje. 

 Laat de kijker(s) ook even alleen door de woning lopen. 

 Geef altijd eerlijk antwoord op vragen. 

Nabellen
Spreek af wanneer de geïnteresseerden iets van zich laten horen. Bewaar hun gegevens zodat 

je ze nog even kunt nabellen als je niets hoort. Als ze geen interesse hebben, is het voor jou 

belangrijk te weten waarom niet. 

Verkopen doe je zo!
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 Aan de onderhandeltafel

Je kunt de onderhandelingen kosteloos aan ons overlaten of zelf onderhandelen. Wil je het 

liever zelf doen? Lees dan onderstaande tips goed door. 

Toont iemand interesse in je woning en doet hij/zij een bod, neem dan rustig de tijd om je 

voor te bereiden op de onderhandelingen. Probeer je in te leven in de situatie van de bieder. 

Wat vindt de ander belangrijk? Heeft hij/zij haast?

Om goed te onderhandelen moet je eerst voor jezelf helder hebben wat de minimale prijs 

is waarmee je tevreden bent. Doet iemand een bod dat je echt te laag vindt, dan kun je 

het bod afslaan. Heb je het gevoel dat de koper bereid is het bod te verhogen, doe dan een 

tegenbod. Zorg dat het eerste tegenbod altijd boven jouw minimale prijs ligt, zodat je genoeg 

speelruimte hebt. 

Leg afspraken vast 
Investeer in de persoonlijke relatie met de koper, maar houd de onderhandelingen wel 

zakelijk. Persoonlijke aanvallen werken alleen maar averechts. Geef niet te snel toe, maar blijf 

wel meebewegen. Zorg dat de onderhandelingen niet op slot komen te zitten. Misschien ben 

je het niet meteen eens over de koopsom, maar kun je wel water bij de wijn doen als het gaat 

om de opleverdatum of extra goederen die bij de prijs inbegrepen zijn. 

Als de koper na een paar keer bieden nog steeds een te laag bod doet, laat dan weten welke 

prijs je minimaal voor je huis wilt hebben. Hiermee voorkom je eindeloos onderhandelen. 

Als je er dan alsnog niet uitkomt, kun je de onderhandelingen stopzetten. 

Bereik je een overeenkomst, leg dan zoveel mogelijk op papier vast, ondertekend door beide 

partijen. Denk bijvoorbeeld aan de opleveringstermijn en de ontbindende voorwaarden zoals 

het niet rond kunnen krijgen van de fi nanciering of gebreken die bij een bouwtechnische 

keuring aan het licht komen. 

Optie of voorkeursrecht 
Je kunt een koper eventueel een optie op je woning geven. Hij/zij heeft dan een bepaalde tijd 

het alleenrecht op het huis om bijvoorbeeld de fi nanciering te regelen. Tijdens deze periode 

mag je jouw woning niet verkopen aan een ander, maar wel doorgaan met bezichtigingen en 

onderhandelen. Zorg wel dat je dit op een nette manier doet. 

Een andere mogelijkheid is het geven van voorkeursrecht. Als een andere geïnteresseerde een 

hoger bod doet, kun je degene met het voorkeursrecht over dit bod heen laten gaan. 

Verkopen doe je zo!
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 Koopovereenkomst en eindinspectie 

Heb je overeenstemming bereikt met de koper over de koopsom, de opleverdatum en de 

eventuele goederen die achterblijven in de woning? Dan is het tijd om deze afspraken offi cieel 

vast te leggen in een koopovereenkomst (ook wel koopakte genoemd). De koper betaalt de 

notaris en is dus meestal degene die de notaris uitzoekt. 

Wij stellen voor jou een concept-koopovereenkomst met ontvangstbevestiging op en mailen 

deze naar jou en de koper. Na goedkeuring van beide partijen print je de koopovereenkomst 

in drievoud uit. Als verkoper teken je de koopoverkomst eerst en verstuur je deze (in drievoud) 

naar de koper. Je vraagt de koper om één geparafeerd en ondertekend exemplaar terug te 

sturen naar jezelf en één exemplaar naar ons. Wij sturen het exemplaar dat wij ontvangen door 

naar de notaris zodat hij de overdracht kan voorbereiden. De koper heeft wettelijk gezien drie 

dagen bedenktijd. In die drie dagen kan hij/zij van de koop afzien zonder de reden op te geven. 

Eindinspectie 
Voordat de eigendomsoverdracht plaatsvindt, krijgt de koper de mogelijkheid om te kijken 

of de woning in dezelfde staat is als tijdens het sluiten van de overeenkomst. Dit heet de 

eindinspectie. Uiteraard wordt hierbij wel rekening gehouden met normale slijtage. Tijdens 

deze eindinspectie controleert de koper ook of alle goederen (roerende zaken) die zouden 

achterblijven daadwerkelijk aanwezig zijn. Ook zal de koper controleren of alle apparatuur 

en (sanitaire) voorzieningen werken. 

Vergeet tijdens de eindinspectie niet de meterstanden 
van gas, water en elektriciteit op te schrijven. 

Laat de koper tekenen voor akkoord zodat je nooit misverstanden kunt hebben over de hoogte 

van de meterstanden. Je kunt bij ons een meterstandenformulier aanvragen.

Verkopen doe je zo!
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 Eigendomsoverdracht 

De overdracht vindt plaats bij de notaris. Zorg ervoor dat zowel de koper als jij een geldig 

legitimatiebewijs meenemen. Dit is wettelijk verplicht. 

Voor de eigendomsoverdracht stelt de notaris een transportakte oftewel akte van levering 

op. Voor de overdracht vraagt de notaris of je wilt dat de transportakte uitgebreid wordt 

voorgelezen. Omdat je deze eerder al ontvangen hebt, kiezen de meeste verkopers ervoor deze 

beperkt te laten voorlezen. Na het voorlezen vraagt de notaris aan zowel de verkoper als koper 

de akte te ondertekenen. Een of twee dagen na de overdracht zal je het geld op je rekening 

gestort krijgen. 

Mocht de koper een notaris aan de andere kant van het land hebben uitgekozen, dan kun je 

deze notaris laten machtigen zodat je zelf niet bij de overdracht aanwezig hoeft te zijn. Je kunt 

dit regelen bij een notaris bij jou in de buurt. Uiteraard kost dit wel geld. 

Verkopen doe je zo!
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