
Stappenplan huis verkopen
via HuisHunters

Verkopen via HuisHunters is geschikt voor iedereen die zijn of haar woning snel, goed en gratis wilt 
verkopen. HuisHunters is actief in heel Nederland en verkoopt woningen in alle staten. Woningen 
worden uitsluitend verkocht via niet-openbare kanalen. Dit stappenplan laat exact zien welke stappen 

er doorlopen worden als je je woning verkoopt via HuisHunters. Wij helpen je graag verder!

Woning aanbieden

Wij maken een compleet verkoopdossier voordat de woning te koop wordt 
aangeboden binnen ons netwerk. De woning zal uitsluitend via niet-open-
bare kanalen worden aangeboden. HuisHunters gaat actief op zoek naar 
geschikte kandidaten. 

4

Vraag direct jouw bod aan

Meld de woning geheel gratis en vrijblijvend aan via onze website. Wij 
streven ernaar om binnen twee werkdagen contact op te nemen om een 
mogelijke verkoop verder te bespreken. 
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Foto’s van de woning

Na het eerste gesprek ontvangen wij graag foto’s van de woning om zo 
een goede indruk te krijgen van de huidige staat. De foto’s mogen 
gemaakt worden met een mobiele telefoon en ze mogen per Whatsapp 
of mail naar ons gestuurd worden.
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Verkoopprijs vaststellen

Na het ontvangen van de foto’s zal er contact opgenomen worden om tot 
een verkoopprijs te komen. Het dient een prijs te zijn waarmee jij tevreden 
bent en waarvoor wij de woning denken te kunnen verkopen. De verkoop-
prijs staat in principe vast. Zo weten alle partijen precies waar ze aan toe 
zijn. 
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Bezichtigingen

Enkel de kandidaten met de beste papieren mogen de woning komen 
bezichtigen. Tijdens de bezichtiging laat je zelf de woning zien. Na de 
bezichtiging zal de kandidaat via HuisHunters terugkoppeling geven. 
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https://huishunters.nl



Overdracht bij de notaris

De overdracht van de woning verloopt via de notaris op de datum die in de 
koopovereenkomst is vastgelegd. De koper kiest bij welke notaris de 
woning zal worden overgedragen. De notariskosten vallen onder de 
kosten koper (k.k.). Na het ondertekenen van de akte van levering is de 
woning o�cieel overgedragen aan de koper. Op het moment van de 
overdracht moet het energielabel van de woning in het bezit zijn van zowel 
de koper als de notaris. 
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De koopovereenkomst

Er zal een o�ciële koopovereenkomst opgesteld worden waarin alle 
afspraken tussen jou en de koper worden vastgelegd. Na akkoord van beide 
partijen zal de koopovereenkomst ondertekend worden. In de meeste 
gevallen zullen er geen ontbindende voorwaarden worden opgenomen. 
Dat geeft jou als verkoper een stuk meer zekerheid. 
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Onderhandelingen

De vooraf vastgestelde prijs staat in principe vast maar het kan voorkomen 
dat er onderhandeld moet worden over de prijs. Zodra er overeenstemming 
is bereikt zullen wij zorgdragen voor de juridische afwikkeling. 
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Gefeliciteerd! De woning is snel, goed en gratis verkocht. 

De voordelen

Geen makelaarskosten

Oplevering naar keuze

Landelijk actief

Woningen in alle staten

Geen verkoopstress

Snel verkocht

Terughuur mogelijkheden

Zekerheid

https://huishunters.nl/Blog/Koopovereenkomst

https://huishunters.nl/Blog/Ontbindende-voorwaarden

https://huishunters.nl/Blog/Overdracht-van-een-woning https://huishunters.nl/Blog/Notaris-en-notariskosten

https://huishunters.nl/Blog/Kosten-koper https://huishunters.nl/Blog/Akte-van-levering

https://huishunters.nl/Blog/Energielabel
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