
    CHECKLIST

“Waar moet ik aan denken bij de 
verkoop van mijn woning?”



UW WONING VERKOPENi

De beslissing om je huis te verkopen is natuurlijk heel wat, dan kun je maar beter 
weten waar je aan begint en waar je om moet denken. Alders Makelaars zet een 
aantal dingen voor jou op een rijtje, zodat je voordat je kiest voor een makelaar weet 
waar je rekening mee kan houden! Deze checklist is in fases verdeeld zodat we je 
niet alleen helpen in de aanloop naar de verkoop maar ook tijdens de verhuizing! 

In deze fase weet je nog niet voor welke makelaar je gaat kiezen maar je wilt alvast 
weten wat er allemaal nodig is voor de verkoop van je woning en waar je rekening 
mee moet houden.

Vraag een gratis waardebepaling aan zodat je weet hoe jouw woning in de 
markt staat en wat de mogelijke vraagprijs kan zijn.  

Verricht nodige reparaties aan je woning. 

Verhelp kleine mankementen zoals een losse deurklink of een klemmend 
deurslot.

Zorg ervoor dat je woning straalt, dat betekent dat het tijd is om de tuin 
eventjes op orde te maken.

Vergeet ook niet om een energielabel aan te vragen.

Bouwtekening en plattegronden, ja daar gaat de makelaar naar vragen! 
Wellicht heb je ze nog ergens opgeborgen.

Heb je al een woning op het oog? Zo niet, bezoek open dagen en vraag 
vrijblijvende bezichtigingen aan in de buurt. Laat je niet zomaar afschrikken 
maar laat je creativiteit de vrije loop zo kun je van een bouwval jouw 
droomwoning maken! 

Zoek alvast een recente WOZ waarde van de woning op.

Vraag een vrijblijvend intakegesprek aan bij een hypotheekadviseur, zodat je 
weet wat er mogelijk is in de toekomst.

Oriënteer je op de huidige markt.

VOORBEREIDINGSFASE

Heb je besloten om je woning in de verkoop te zetten en mee te doen aan het 
Weekend Open Huis? Dan zijn we nog niet klaar en helpen je graag even om de 
puntjes op de i te zetten!

De fotograaf komt langs! O oh, snel nog even de laatste spulletjes aan de 
kant... Leg alle losse spulletjes zoals afstandsbedieningen, decoratie en 
overige spullen uit het zicht. Zo lijkt de woning ruimer. Te veel meubels in 
een ruimte? Dat maakt de ruimte al gauw klein dus hup even wat kleine 
meubeltjes aan de kant zodat de kamer ruimer lijkt. Wil je meer tips en tricks 
ter voorbereiding op de fotograaf? Deze vind je hier! 

Bereid je huis voor op bezichtigingen! Je persoonlijke bezittingen aan de kant 
en zorg dat het huis schoon en fris is. Tip! Laat je huis nog even doorwaaien 
voordat de bezichtiging gepland is!

Onderhoud het contact met de makelaar. Naast dat de makelaar jou belt 
met de nodige informatie is het natuurlijk ook fijn voor de makelaar dat je 
aangeeft wat je wel en niet fijn vindt. Wil je bijvoorbeeld graag zo snel mogelijk 
op de hoogte zijn van hoe de bezichtigingen zijn gegaan, vraag dan naar het 
proces! Zo zijn jullie allebei op de hoogte en ben je op de hoogte van elkaars 
verwachtingen.

TIJDENS DE VERKOOP



Verhuizen maar! Alhoewel... eerst nog even de afronding

Zorg dat je je opstal- en inboedelverzekering overzet op je nieuwe adres.

Noteer op de overdrachtsdatum de meterstanden.

Oude sleutels inleveren.

Nieuwe sleutels laten bijmaken.

Gas, water en licht regelen.

Adreswijzigingen doorgeven.

HUIS VERKOCHT?€


