
Annuïteitenhypotheek, kosten koper, energielabel, klinkt dit jou niet bekend in de 
oren? Dan is de kans groot dat jij een starter bent op de woningmarkt. Als starter 
op de woningmarkt komt er veel op je af. Waar moet je allemaal aan denken? Hoe 
kies je de beste woning? Hoe werkt het bieden? Om jou op weg te helpen met de 
koop van jouw eerste woning heeft Alders Makelaars speciaal voor de starter een 
checklist gemaakt. Vink jij met ons mee? 

Ben jij klaar om jouw eerste 
woning te kopen? Check de 
starterschecklist! 

De perfecte prijsklasse

Begin bij het begin. Kijk of het voor jou financieel mogelijk is om een woning 
te kopen. Hiervoor kun je in gesprek gaan met een hypotheekadviseur. 
De adviseur brengt jouw financiële situatie in kaart en bekijkt wat je kunt 
besteden. Tip: het kost gemiddeld 5 jaar om alle kosten terug te verdienen 
van de aankoop van een woning. Houdt dus goed rekening met jouw 
toekomstplannen. Bepaal daarnaast niet alleen wat je kunt betalen, maar 
ook wat je wilt betalen. Er komen namelijk nog verschillende kosten kijken 
bij het kopen van een woning, zoals onderhoudskosten en gemeentelijke 
heffingen en belastingen. 
 

Extra financiële mogelijkheden

Als starter op de woningmarkt zijn er een aantal extra 
financieringsmogelijkheden om jouw droomwoning te kunnen kopen. Dus 
ga na of het mogelijk is om bijvoorbeeld een starterslening of Nationale 
Hypotheek Garantie af te sluiten. Of dat je hulp kunt krijgen van je ouders. 

Chec
klist



Schakel de hulp in van een aankoopmakelaar

Een aankoopmakelaar kan je bij de koop van jouw eerste woning veel 
geld schelen. In een vrijblijvend gesprek brengt hij jouw situatie in kaart. 
De makelaar kent de woningmarkt als geen ander en zal je dan ook een 
realistisch beeld geven van de mogelijkheden. Door deze kennis kan een 
aankoopmakelaar je ook goed helpen bij bezichtigingen. Zo zie je niks over 
het hoofd en betaal je niet te veel voor jouw droomwoning.  

Let’s have a look

Komt jouw droomwoning voorbij op Funda of heeft jouw aankoopmakelaar 
een prachtige woning voor je gevonden. Dan kun je deze gaan bezichtigen. 
Naar deze bezichtiging kun je een aankoopmakelaar, familie of vriend 
meenemen. Houdt bij de bezichtiging jouw wensenlijst bij de hand, neem 
de tijd voor de bezichtiging en let op details. Kun je jouw droomwoning niet 
vinden? Dan kun je ook het aanbod van woningcorporaties eens checken of 
misschien is een kluswoning wel iets voor jou?

Alle wensen verzamelen

Nu je weet wat er financieel mogelijk is, is het tijd om een rijtje te maken 
met de wensen waar jouw droomwoning aan moet voldoen. Denk 
bijvoorbeeld aan het aantal slaapkamers, de buurt en of je bestaande bouw 
of nieuwbouw zou willen. Blijf natuurlijk wel realistisch en bekijk wat er 
mogelijk is binnen jouw budget. 

Wikken en wegen

Laat je vooraf goed informeren, soms moet je namelijk al snel een bod uit 
brengen omdat de markt erg krap ik. Bij het uitbrengen van een bod kan 
een aankoopmakelaar helpen. Breng een bod altijd schriftelijk, per e-mail 
of telefonisch uit. En vergeet niet de mogelijke ontbindende voorwaarden 
door te geven. Dit kan bijvoorbeeld het voorbehoud van financiering zijn. 
Wanneer je dan toch de financiering niet rond krijgt, kun je dankzij dit 
voorbehoud van de koop afzien. 



De financiering regelen

Nu is het tijd om een hypotheek en de verzekeringen af te sluiten. 
Daarnaast moet de woning die je koop getaxeerd worden. Dit wordt 
gedaan na het tekenene van het koopcontract. De taxatie kan vaak door 
een makelaar gedaan worden. 

Inpakken en wegwezen 

Tot slot schakel je een notaris in. Hij regelt de formele overdracht van 
de woning. Er wordt ene notariële akte opgemaakt, deze bestaat uit 
de hypotheekakte en de overdrachtsakte. Na het tekenen van deze 
documenten krijg je de sleutel en is het huis officieel van jou.

Weten wat er voor jou als starter mogelijk is? Neem dan 
gerust contact met ons op, wij helpen je graag! 

Laat de kurk maar ploppen

Als jouw bod is geaccepteerd is het natuurlijk tijd om de kurk te laten 
ploppen! Na de champagne zul je het voorlopig koopcontract tekenen. Dit 
is een bindend contract, waarin alle details van de woning die je wilt kopen 
vastgelegd zijn. Dit zijn onder andere de koopprijs, datum van overdracht, 
betalingsvoorwaarden en ontbindende voorwaarden. 
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