
Stappenplan woning verkopen
Er komt veel kijken bij de verkoop van een woning. Het is voor veel woningbezitters niet altijd even 
duidelijk welke stappen er tijdens het verkoopproces precies worden doorlopen. Dit stappenplan biedt 
handvatten voor de verkoop van je woning, ongeacht hoe je de woning wenst te verkopen. Het laat 
zien waar je allemaal aan moet denken als je je woning gaat verkopen. Wij willen graag dat het 
verkoopproces voor iedereen duidelijk en overzichtelijk is. Dit stappenplan is voor iedereen te 

gebruiken, ongeacht of je de woning via HuisHunters verkoopt of niet. Doe er je voordeel mee!

Energielabel aanvragen

Het is als verkoper verplicht een energielabel van de woning aan te leveren. 
Het energielabel moet op het moment van de overdracht in het bezit zijn 
van zowel de koper als de notaris. Het energielabel moet opgesteld worden 
door een gecertificeerd Energie Prestatie Adviseur. De adviseur komt langs 
om de woning op te nemen en zal aan de hand daarvan een energielabel 
toekennen. Een energielabel kan gemakkelijk aangevraagd worden via 
internet en kost gemiddeld €300. 
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Zelf verkopen of via een makelaar?

Veel mensen kiezen ervoor om hun woning te verkopen via een makelaar. 
De makelaar begeleidt je gedurende het gehele verkoopproces en neemt 
alles uit handen. Tegenwoordig kiezen ook veel verkopers ervoor om 
zonder makelaar te verkopen of uitsluitend via niet-openbare kanalen aan 
te bieden. Dit bespaart veel geld en de doorlooptijden zijn fors korter. 
Bepaal dus eerst of je de woning zelf of via een makelaar wilt verkopen. 
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Vraagprijs bepalen

Het is belangrijk dat de vraagprijs reëel is. De prijs wordt bepaald door de 
ligging en de staat van de woning. Degene bij wie je de woning verkoopt 
zal een waardebepaling kunnen doen om zo tot een reële vraagprijs te 
komen. Mocht je de woning zelf verkopen, dan zou je de vraagprijs 
kunnen bepalen door verkochte woningen in de buurt te vergelijken. 
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Foto’s van de woning

Voordat de woning te koop aangeboden kan worden moeten er foto’s 
gemaakt worden. Dit kunnen professionele foto’s zijn die nodig zijn voor 
een plaatsing op bijvoorbeeld Funda of zelfgemaakte foto’s als de woning 
zelf of via niet-openbare kanalen verkocht wordt. Op basis van de foto’s 
beslissen woningzoekers of zij daadwerkelijk willen bezichtigen. 
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Woning te koop aanbieden

Woningen worden op verschillende manieren te koop aangeboden. De 
meest voorkomende manier is online via bijvoorbeeld Funda. Echter zijn er 
steeds meer mensen die hun woning verkopen via niet-openbare kanalen. 
In dit geval wordt de woning aangeboden binnen het netwerk van de 
makelaar of bemiddelaar, dit noemt men ook wel de stille verkoop. 
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https://huishunters.nl/Blog/Overdracht-van-een-woning

https://huishunters.nl/Blog/Notaris-en-notariskosten



Bezichtigingen

Het is gebruikelijk om geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden om de 
woning in het echt te kunnen bekijken. Dit kan door bezichtigingen of 
een open huis te organiseren. Indien je een makelaar in de arm hebt 
genomen zal de makelaar de bezichtigingen of het open huis verzorgen. 
Heb je ervoor gekozen de woning zelf te verkopen of via een bemidde-
laar, dan kun je de woning gewoon zelf laten zien aan de geïnteress-
eerden. 
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Biedingen of onderhandelingen

In een verkopersmarkt is het waarschijnlijk dat er meerdere kandidaten zijn 
die een voorstel doen en is er een kans dat er wordt overboden. Bij een 
kopersmarkt is het waarschijnlijk dat er weinig kandidaten zijn en dat er 
onderhandeld wordt over de prijs. De makelaar of bemiddelaar zal de 
onderhandelingen voor je doen en zal adviseren over de vervolgstappen. 
Als je de woning zelf verkoopt moet je ook zelf de onderhandelingen doen.
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Overdracht

Eerder is er door beide partijen een koopovereenkomst ondertekend. Hierin 
is de datum van de overdracht opgenomen. De notaris zet op deze datum 
de koopovereenkomst om in een akte van levering. Dit is een document dat 
bewijst dat de koper daadwerkelijk de nieuwe eigenaar is van de woning. 
Nadat de akte van levering ondertekend is, zal de notaris deze inschrijven in 
het Kadaster. De woning is hierna o�cieel eigendom van de koper. Het is 
gebruikelijk om op de dag van de overdracht een eindinspectie te doen 
voordat je naar de notaris gaat. Zo kan de koper zien dat alles wordt 
opgeleverd zoals afgesproken. Tijdens de inspectie worden ook gezamenli-
jk de meterstanden opgenomen
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Notariskeuze en notariskosten

De koper van de woning mag de notaris kiezen waarbij de woning wordt 
overgedragen. De notariskosten vallen onder de kosten koper (k.k.) en 
komen dus voor rekening van de koper. De notaris doet onderzoek naar de 
achtergrond van zowel de koper als de verkoper. Zij checken ook eventuele 
bijzonderheden bij de gemeente en de notaris bewaakt de financiën voor 
de uiteindelijke overdracht. De notaris heeft de volgende documenten 
nodig: getekende koopovereenkomst, eigendomsbewijs en een kopie 
legitimatiebewijs. 
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Koopovereenkomst

Er moet een koopovereenkomst opgesteld worden nadat er overeenstem-
ming is bereikt over de prijs. De koopovereenkomst is een o�cieel docu-
ment waarin alle afspraken tussen koper en verkoper zijn opgenomen. 
Hierin staat onder andere de koopsom, overdrachtsdatum en de eventuele 
voorbehouden. De woning is na het ondertekenen van de koopovereen-
komst verkocht onder voorbehoud. Als er geen voorbehouden opgenomen 
zijn, dan is de woning na de wettelijke drie dagen bedenktijd direct 
verkocht. De drie dagen bedenktijd geldt niet als de woning zakelijk wordt 
aangekocht. 
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