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Je eerste huis kopen. 
Hoe gaat dat?
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Makelaar

Huiseigenaar worden? Dat doe je zo!
Heb je jouw oog laten vallen op een 
huis? Contact gezocht met een verkoop-          
makelaar? Een bod gedaan? En is dat bod 
ook aanvaard? Gefeliciteerd! Dan heb je 
bijna je nieuwe huis in handen. Doorloop 
de stappen hieronder om huiseigenaar te 
worden.

Koopovereenkomst tekenen
De makelaar stelt een koopovereenkomst 
op. Heb je geen makelaar? Dan kan de      
notaris dat ook doen. Als beide partijen het 
eens zijn met de inhoud van de overeen-
komst dan tekenen de koper en de verkoper.  

Notaris controleert juridische zaken
Na het tekenen van de koopovereenkomst 
stuurt de makelaar deze door aan de notar-
is. Om te zorgen dat je niet voor ongewenste 
verrassingen komt te staan controleert de 
notaris bijvoorbeeld of de verkoper bevoegd 
is tot verkopen. 

Regelen van de financiering
Het is tijd om de financiering te regelen. De 
financiering bestaat meestal voor een deel 
uit je eigen spaargeld en de rest wordt 
aangevuld door een geldlening af te sluiten 
bij de bank.

Samenwonen?
Tip! Is dit het eerste huis dat je koopt én ga 
je samenwonen? Denk er dan eens over na 
in welke samenlevingsvorm je dit wil doen! 
Bij ons kantoor heb je als koper recht op een 
gratis adviesgesprek. 
Alvast meer informatie? Klik hier!

Ontwerpakte & nota van afrekening
Door het ondertekenen van de leverings- 
akte word je eigenaar van je huis. De notaris 
maakt een ontwerp van deze akte en stuurt 
die toe aan koper en verkoper. Het ontwerp 
van de hypotheekakte ontvang je dan ook.

Geld overmaken naar 
derdengeldenrekening
Op de nota van afrekening staat hoeveel 
geld jij en hoeveel geld de bank aan de  
notaris moet overmaken.

Let op! Het geld moet voor het onder-         
tekenen van de akten op de derdengelden- 
rekening van Linde Notarissen staan.

Eindinspectie
Het is tijd voor de oplevering. De koper en 
verkoper doen samen de eindinspectie van 
het huis.

Sleuteloverdracht
Als beide partijen tevreden zijn met 
het resultaat van de eindinspectie is 
het tijd voor de sleuteloverdracht. De                                                   
leveringsakte en hypotheekakte worden 
getekend op het kantoor van de notaris.

Inschrijving Kadaster
Na ondertekening van de aktes schrijft 
de notaris deze in bij het kadaster. Zo kan        
iedereen zien dat jij de nieuwe eigenaar 
bent. 

Financiële afwikkeling
Terwijl jij nu aan de slag kan in je nieuwe 
huis, zorgt de notaris ervoor dat alle partijen 
betaald worden.
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Gefeliciteerd!
Je bent nu officieel huiseigenaar.
Veel plezier met je nieuwe woning! 
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https://www.lindenotarissen.nl/
http://www.lindenotarissen.nl/samenleven

