
1 Huis verkopen
Je wilt je huis verkopen, spannend! Als hypotheekadviseur 
en makelaar help ik jou je huis te verkopen in 
samenwerking met House.nl.

2 Uitnodiging
Ik stuur je een uitnodiging zodat je een account kunt 
aanmaken op House.nl om de vragenlijsten met betrekking 
tot de informatieplicht voor verkoper(s) in te vullen.

3 Keuze verkooppakket
Voordat je de vragenlijsten invult heb je de keuze om je huis voor een vaste prijs van €2.495 te verkopen, of zelf de rondleidingen te 
doen en gratis je huis te verkopen.

Het Doe-het-zelf pakket is gratis voor verkoper omdat koper een bedrag van €2.495 betaalt. Dit bedrag kan de koper in 
zijn financiering meenemen. Het Ontzorgd pakket kost €2.495 waarbij je vooraf €500 voor fotografie, inmeten en 
plattegronden betaalt. De rest betaal je achteraf na verkoop en overdracht bij de notaris.

4 Één aanspreekpunt
Na het invullen van de vragenlijsten krijg je één 
aanspreekpunt van House.nl aan wie jij al je vragen over 
het verkoopproces kunt stellen. Ik heb direct contact met 
jouw aanspreekpunt. Samen verkopen wij je huis.

5 Opname huis
We maken een afspraak voor de opname aan huis. Tijdens 
deze opname bepaalt een taxateur de waarde, maakt een 
professionele fotograaf foto’s, meten we het huis in en 
worden de plattegronden opgesteld. Heb je nog geen 
energielabel? Dan zorgen we er óók voor dat er een 
energieadviseur aanwezig is om het energielabel te 
bepalen.

6 Voorbereiding verkoop
We bespreken de waarde van jouw huis, de marketing en 
de vervolgstappen.

7 Huis in verkoop
Je huis krijgt een exclusieve plaatsing op House.nl en wordt 
ook op Funda en sociale media geplaatst. Het 
verkoopproces volg je stap voor stap via het platform van 
House.nl.

8 Bezichtigingen
Ik begeleid de bezichtigingen van je huis (Ontzorgd 
pakket), tenzij jij ervoor kiest om zelf de bezichtigingen te 
doen (Doe-het-zelf pakket).

9 Biedingen
Als verkoper heb je de keuze uit een open veiling of een 
gesloten bieding. Bij een open veiling kunnen kopers tijdens 
het biedingsproces alle biedingen inzien en meermaals 
bieden. Bij een gesloten bieding kunnen kopers pas ná 
verkoop alle biedingen inzien en één bod uitbrengen. We 
adviseren je hierover zodra jij je huis voor verkoop hebt 
aangemeld.

10 Bod accepteren
De biedingen, voorbehouden en eventuele motivatie zijn in 
je persoonlijke dashboard van House.nl terug te vinden. In 
samenspraak accepteren we het meest geschikte bod.

11 Koopovereenkomst
De koopovereenkomst wordt opgesteld en ondertekend 
door jou als verkoper en de koper(s).

12 Taxatie en/of bouwkundige keuring
Afhankelijk van de voorbehouden van het geaccepteerde 
bod, wordt voor de financiering van de koper(s) een 
taxatie (en bouwkundige keuring) gepland.

13 Overdracht aan notaris
Vervolgens wordt het dossier aan de notaris overgedragen, 
die de overdracht van het huis regelt.

14 Inspectie en sleuteloverdracht
Op de dag van de overdracht vindt de inspectie van het 
huis plaats, worden de meterstanden genoteerd en de 
sleutels (bij de notaris) overgedragen.

15 Huis verkocht en overgedragen

Nadat het huis is verkocht en overgedragen, blijf ik 

beschikbaar voor eventuele vragen.

Je huis transparant en snel

verkocht via House.nl



1 Home for sale
You want to sell your home. Awesome! As a mortgage and 
real estate advisor, together with House.nl, we will help you 
sell your home.

2 Invitation
I will send you an invite to create your account on House.nl. 
There you can add all the information needed from you as 
seller(s).

3 Pick your bundle
Before adding your documents, you need to choose your bundle. With the “Ontzorgd bundle”, you pay a flat fee of €2,495. We will 
take care of everything for you. If you opt for the “Doe-het-zelf bundle” you take care of the viewings yourself, selling your home for 
free.

The “Doe-het-zelf bundle” is free for the seller, as the buyer pays a fee of €2,495. The buyer can also include this 
amount in their loan. The “Ontzorgd bundle” costs €2,495, where you pay €500 in advance, while we take care of the 
photography, home measures and floor plans. You only pay the remaining amount after the notary has completed the 
sale and transfer of your home.

4 Dedicated point of contact
After adding your information, a contact person from 
House.nl will be dedicated to you, answering all your 
questions about the selling process. I will also be in direct 
contact with them, and together, we will sell your home.

5 Home appraisal
We make an intake appointment for the appraisal of the 
house. During this appointment an appraiser will 
determine the value of your home and a professional 
photographer will take photos, while we measure and draw 
up the floor plan. Don’t have an energy label yet? Then we 
also bring an energy advisor to determine the energy label.

6 Selling strategy and preparation
Together we discuss the value of your home, how it will be 
listed and the next steps moving forward.

7 Your home is listed
Your home gets an exclusive placement on House.nl. It will 
also be listed on Funda and shared on social media. You 
can follow every step of the selling process via the 
House.nl platform.

8 Viewings
I will arrange the viewings in your home (“Ontzorgd 
bundle”), unless you have chosen to do them yourself 
(“Doe-het-zelf bundle”).

9 Auction strategy
As a seller you need to decide if you want to have an open 
or a closed auction. With open auctions buyers can see all 
the bids during the bidding process, and even bid multiple 
times in response to other bids. With closed auctions 
buyers can place just one bid, and are only able to see 
other bids after the sale. We advise you further on this, 
after your home has been appraised.

10 Accepting an offer
The offers, remarks and any motivation letters or other 
documents, can all be found in your personal dashboard on 
House.nl. Together we will discuss and accept the most 
suitable offer for you.

11 Purchase agreement
The purchase agreement is drawn up and signed by you, as 
the seller, as well as the buyer(s).

12
Buyer's valuation and building 
inspection

Depending on the terms of the accepted offer, an appraisal 
(including building inspection) is planned for the financing 
of the buyers. 

13 Handover to the notary
The documents are handed over to the notary, who then 
arranges the transfer of the house.

14 Inspection and delivery
On the day of the delivery, the house will be inspected, 
while meter readings are recorded and keys are handed 
over at the notary.

15 Home is sold and delivered  

After your home is sold and delivered, I remain available for 

any further questions.

Fast and Transparent

Sell you home with House.nl


