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Gefeliciteerd! 

Gefeliciteerd, je hebt je interesse in vastgoed omgezet in actie! 

Door het aanvragen en het lezen van dit document vergroot je je vastgoedkennis en 
krijg je inzicht in een nieuwe manier van het verkopen van je woning, te weten het ZELF 
verkopen van je woning, dus zonder makelaar! 

Het verkopen van een woning is niet zo moeilijk, het gaat met name om presentatie en 
marketing. Wat uniek is aan ons product, is dat we je ook de basis makelaarskennis 
geven die benodigd is om het hele traject van een woning verkopen te begrijpen. 

In deze gratis “Free sample” vertellen we je handige tips en trucks. Deze, maar ook 
andere tips en trucs zijn te vinden in de blogs op onze website: 
www.jewoningZELFverkopen.nl.  

Verder geven we je in dit document basis vastgoedkennis en beargumenteren we 
waarom je het ebook “je woning ZELF verkopen” aan moet schaffen. 

In een ongedwongen sfeer proberen we op een duidelijke en zo eenvoudig mogelijke 
manier de vastgoedkennis over te brengen. 

Maak gebruik van de kennis uit dit boek, geniet van het verkoopproces van je woning en 
LEER!!! 

Ook als je besluit om een makelaar in te schakelen is deze vastgoedkennis belangrijk. Je 
weet wat de makelaar moet doen en je kunt hem waarnodig bijsturen. Laat je niets wijs 
maken. Gebruik de kennis die je wordt aangeboden.  

 

 

 

 

 
  

http://www.jewoningzelfverkopen.nl/
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Inhoud van het boek 
 

Wat heeft het boek “Je woning ZELF verkopen” dan allemaal te bieden? Wat maakt het 
zo uniek? Er zijn op het internet meerdere “verkoop boeken” verkrijgbaar. Wat dit boek 
uniek maakt is dat het volledig is, EN het bevat de makelaarkennis! 

Hieronder zie je een opsomming van de inhoud van het boek, zodat je zelf kunt zien 
welke waardevolle informatie het boek “Je woning ZELF verkopen” te bieden heeft en 
behandelt. 

Deel 1: Het voorwerk,  

documenten en informatie verzamelen 

• De documenten: 
• De kadastrale kaart (Free Sample!!!) 
• Het kadastrale uittreksel 
• Het eigendomsbewijs 
• Het taxatierapport 
• Plattegronden & bouwtekeningen 
• De WOZ beschikking 
• Het WOZ taxatieverslag 
• Het bestemmingsplan 
• EPA 

Deel 2: Wat nu verder? 

• De vraagprijs 
• Prijsinfromatie verzamelen 
• Taxeren (Free Sample!!!) 
• Plussen en minnen 
• De waarde 

Deel 3: Presentatie van de woning 

• De basisprincipes (uitgebreid!) (Free Sample!!!) 
• Meters zijn €-tjes 
• De tuin 

Deel 3a: Tour de CASA, (ofwel Kassa 

• De voorkant voor de woning 
• Entree 
• Beneden 
• De keuken 
• Boven 
• Slaapkamer 
• Sanitair 
• De kers op de appelmoes 
• Buiten 
• WAUW!, is dit mijn woning? 
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Deel 4: De marketing van uw woning  

• Is someone out there? 
• De verkoop brochure (Free Sample!!!) 
• Fotos en texten 
• Funda 
• Social media 
• tip! (Free Sample!!!) 
• Overig (Free Sample!!!) 

Deel 5: De bezichtiging 

• Het eerste contact 
• De eerste date 
• Voorbereiding op vragen 

Deel 6: Biedingen en onderhandeling 

• Onderhandelen algemeen 
• Tips en trucs  
• Voorbehouden (verkocht onder voorbehoud) 

Deel 7: Verkocht / eigendomsoverdracht 

• Beet, en nu? 
• Bedenktijd 
• Eigendomsoverdracht 
• Naar de notaris 
• Heden verschenen voor mij … 

Deel 8: Verdiepingsslag Appartementen 

• Wat is een appartement 
• Appartementen en het kadaster,  
• Appartementen en het (gedeelde) eigendom 
• Coöperatieve wat??? 
• Appartementen, bestuur en beheer 

Toegang tot verkoopdocumenten 

------------------------------------------------------------------------ 
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Je woning ZELF verkopen! 

Herken je deze uitspraken?: 

• “mijn makelaar kost echt veel geld voor wat ik krijg” 
• “mijn makelaar communiceert niet goed” 
• “wat mijn makelaar deed zou ik zelf beter kunnen” 
• “mijn makelaar heeft helemaal geen verkooptraject uitgezet” 
• “mijn makelaar komt ongemotiveerd over” 
• “fotootje nemen, bord in de tuin en weg was mijn makelaar weer” 
• “het duurde 3 weken voordat de foto’s vernieuwd waren op de website” 
• “ik kreeg 0 tips van mijn makelaar die ik kon uitvoeren om de verkoop van mn  

woning beter te laten lopen” 

Dit zijn veel voorkomende klachten die in de huidige tijd echt niet meer nodig zijn. 

In het e-book “Je woning ZELF verkopen” vertellen we je waarom je beter je woning zelf 
kunt verkopen, en wat belangrijker is, we vertellen je hoe. 

Hieronder vindt je de eerste stappen van het zelf verkopen van je woning. Dit zijn de 
stappen die makelaars ook (zouden moeten) doen. Doe er je voordeel mee! 

Documenten verzamelen 
 

Om je woning goed te kunnen verkopen is het belangrijk dat je alle informatie over de 
woning paraat hebt.  We gaan straks alle documenten verzamelen die relevant zijn voor 
de verkoop van je woning. 

Hieronder gaan we alle relevante stukken na, wat is het, wat kun je er mee, en waar kun 
je het vinden? Deze informatie kun je later verwerken in je verkoopbrochure. 

Documenten verzamelen; Wat “moet” en wat kan?  

Als je van plan bent om zelf je woning te verkopen is het verstandig om zo veel mogelijk 
documenten te verzamelen die betrekking hebben op de te verkopen woning.  

We behandelen hieronder bijna alle facetten die in de makelaardij belangrijk zijn.  

Hoewel het verstandig is om alle vermelde informatie hieronder boven water te krijgen 
is het voor de verkoop van je woning niet noodzakelijk. Ook zonder deze informatie kun 
je je woning verkopen, echter je bent dan net een slechte makelaar.   

Als je wel onze werkwijze volgt, ben je zeer volledig in de informatievoorziening, 
waarmee je ook bij problemen sterker staat. 

Welke informatie en documenten kan ik het beste boven water halen? 

Documenten: 

• Kadastrale kaart 
• Kadastraal Uittreksel 
• Taxatierapport 
• Plattegronden / bouwtekeningen  
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• Eigendomsbewijs (akte van levering) 
• Enz 

In het e-book “Je woning ZELF verkopen” vertellen we je over nog veel meer 
documenten. Ook vertellen we je waar je ze kunt vinden en wat ze betekenen. 

Hieronder een gedeelte van de passage uit het e-book dat gaat over de kadastrale 
kaart:  

De kadastrale kaart 
Het belangrijkste van het verkopen van een woning is te weten wat je verkoopt. Een 
echte vastgoeddeskundige begint elke verkoop bij de objectafbakening. Bij de 
objectafbakening gebruiken we een kadastrale kaart. Deze vind je in een taxatierapport 
of kun je voor een paar euro online kopen bij het kadaster, www.kadaster.nl.  

Hieronder vind je voorbeelden van een kadastrale kaart zoals je deze kunt kopen bij het 
kadaster. Het voordeel van dit product is dat deze up-to-date is en je hem in pdf 
formaat aangeleverd krijgt. Hierdoor is het product makkelijk te gebruiken in het 
verdere verkoopproces zoals elders in dit boek wordt uitgelegd. 

Wat geeft de kaart aan? 

Heel Nederland is opgeknipt in kadastrale percelen. Elke vierkante meter grond in 
Nederland behoort dus bij een perceel. Dit perceel is op een kadastrale kaart 
weergegeven als een vlak. Elk vlak heeft een: 

• Kadastrale Gemeente 
• Kadastrale Sectie 
• Kadastraal Nummer 

Het perceel in ons voorbeeld heet dan 
ook: “kadastraal bekend als: Veldhoven 
sectie F, nummer 769”. 

Ter verduidelijking kun je op de 
tekening met stift aangeven welke 
percelen behoren tot jouw (te 
verkopen) eigendom. 

 

  

http://www.kadaster.nl/
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Zelf taxeren en vraagprijs bepalen 

Op een eenvoudige manier hebben we je alle basis kennis verteld m.b.t. de benodigde 
documenten. Je weet genoeg over bestemminsgplannen, WOZ-beschikkingen, 
kadastrale kaarten enz om je koper goed te informeren. 

In het e-book “Je woning ZELF verkopen” volgt nu 
een hoofdstuk waarde- en vraagprijs bepaling.  

Dit e-book is hierin uniek. Waar de meest folders, 
blogs en brochures gaan over slechts enkele 
algemene zaken m.b.t. het verkopen van je 
woning, verteld de auteur je hier op een 
eenvoudige wijze de makelaarskennis. Je komt dus 
te weten hoe de makelaar een woning op waarde 
schat. De vakterm hiervoor is taxeren. 

Deze kennis is zeer waardevol! 

 

 

De presentatie van je woning 
De basisprincipes: Licht, rust, schoon, heel en ruimte! 

Als je deze basisprincipes weet toe te passen op jouw situatie, dan heb je de meeste 
kans dat je woning vlot verkoopt.  

 

Deze universele principes spreken ons namelijk allemaal aan! 
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In het E-book vertellen we je exact wat we bedoelen met deze eenvoudig 
basisprincipes en geven we je hierover volop tips.  

De marketing van uw woning 
 

Na het volgen van de informatie in het e-book hebben we nu alle belangrijke 
informatie over het huis klaar liggen. 

We hebben de juiste verkoopprijs vastgesteld. De woning is schoon en heel en straalt 
ruimte en rust uit. We zijn klaar voor de verkoop. 

Hoe gaat dit in z’n werk? Simpel gezegd bestaat het verkoop proces uit drie stappen; 
Eerst vertel je aan de buitenwereld dat je woning te koop staat. 

Dan haal je de geïnteresseerde over om je koopcontract te tekenen. 

Als laatste gaat de woning volgens het officiële kanaal in eigendom over op de koper. 

In het boek neemt de auteur je mee in deze stappen.  

Hierna bevindt zich een gedeelte van de eerste stap; het kenbaar maken aan de 
buitenwereld dat je woning te koop is.  

WONING TE KÓÓÓÓÓP!!!!!! 

 

Wat heb je nodig om je woning te promoten? In het boek vind je de antwoorden.  

In ieder geval een goede verkoopbrochure die er goed uitziet en alle relevante 
informatie verschaft.  

Een verkoopbrochure bestaat uit diverse delen, hieronder de delen die in het boek 
worden behandeld. 

• Voorblad: Het voorblad bestaat uit het adres van de woning, een foto en de 
vraagprijs  

• Kenmerken en afbakening  
• De verkooptekst; omschrijving, indeling, ligging en locatie  
• Bijzonderheden  
• Foto’s  
• Tekeningen / plattegronden  
• Lijst van roerende zaken  

Op de website www.jewoningzelfverkopen.nl vind je een voorbeeldsjabloon dat is 
opgebouwd volgens dit principe.  

Dit sjabloon is gratis te downloaden en eenvoudig in te vullen. Zet hem eenvoudig om 
naar pdf en je brochure ziet er direct professioneel uit! 

 

 

 

http://www.jewoningzelfverkopen.nl/
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In het e-book “Je woning ZELF verkopen” vertellen we je tips en trucs m.b.t. de volledige 
marketing van je woning.  

Alles wat je moet weten als je een woning verkoopt. Het is daarbij niet belangrijk of je 
het nou helemaal zelf doet of als je de makelaar wilt controleren of helpen. 

Tip:  
Op internet kun je gratis je woning plaatsen via www.makelaarweg.nl. Je woning wordt 
dan automatisch getweet! 

 

Meer! 

Handige informatie allemaal? Er is meer, we hebben alle makelaarskennis 
overzichtelijk in 1 boekwerk gevangen. 

Neem de verkoop van je woning zelf in de hand met het e-book: “Je woning ZELF 
verkopen”! 

 Enkele van de voordelen van het boek op een rijtje: 

• Minimale investering 
• Snel stappenplan naar een succesvolle verkoop 
• Optimale communicatie naar de kopers 
• Leer de geheime makelaarkennis in no-time 
• Presenteer je woning optimaal en maak fantastische fotos 
• Snel schakelen, alles zelf in de hand 
• Maximale opbrengst bij de snelste verkooptijd 

 “Met behulp van de kennis van “je woning ZELF verkopen” hebben wij onze woning 
goed kunnen verkopen. Het bleek een stuk makkelijker te zijn dan dat we in eerste 
instantie dachten. Doordat we vanaf het begin alle benodigde informatie aan de kopers 
konden geven ging het verkoopproces heel vloeiend. De notaris deed de rest, en die 
werd door de kopers betaald! ;-) .”   

Familie Ten Kate, Heemstede 

 

“Ik heb mijn appartement verkocht met de verkregen informatie! Nu denk ik er over om 
de woning van m’n ouders ook zelf te gaan verkopen. Bedankt voor de 
makelaarskennis!”   

Jasper, Amsterdam 

 

http://www.jewoningzelfverkopen.nl/ons-ebook/
http://www.makelaarweg.nl/
http://www.makelaarweg.nl
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Wat levert “Je woning ZELF verkopen” je op? 

• Leer je woning taxeren en een goede vraagprijs bepalen. 
• Volg de goede verkoopstrategieën en presenteer je woning perfect. 
• Ga actief op zoek naar kopers. 
• Maak gebruik van de handige verkooptools en tips, waaronder 

verkoopovereenkomst, te koop posters, verkoopbrochure. 
• Begeleidt de bezichtigingen zelf, vindt de win-win postitie en geef vlot 

antwoord op lastige vragen van aspirant-kopers. 
• Voer de onderhandelingen met behulp van de gegeven tips, hengel het 

verkoopcontract binnen en geniet van het proces. 
• Bespaar DUIZENDEN EURO’s 

  

“Wij verkochten ons huis  met een makelaar. Echter pas na het implementeren van de 
verkooptips en trucks, en het vernieuwen van de fotos van de woning kwam de verkoop 
op gang. Achteraf hadden we ons de kosten van de makelaar kunnen besparen. We zijn 
blij dat met de verkregen informatie ons huis toch nog verkocht is.”  

 Jaap en Hanneke, Utrecht 

 

Waarde van de makelaarskennis: 

De gemiddelde woningprijs in Nederland komt neer op ongeveer € 235.000,-,  

De gemiddelde makelaarscourtage is ca. 1,52%. 

De gemiddelde makelaarskosten in Nederland zijn dus: € 3.572,- dit is exclusief BTW en 
advertentiekosten!!!!  

De gemiddelde makelaarskosten lopen dus al snel op naar € 4.500,--  

lees: VIERENEENHALF DUIZEND euro!!! 

http://www.jewoningzelfverkopen.nl/ons-ebook/


jewoningzelfverkopen.nl 

 

10 

Dat is jouw besparing als je het zelf doet!!! 

en…… met de kennis van “Je woning ZELF verkopen” verkoop je niet alleen je eigen 
woning maar ook die van familie en kennissen.  

Makelaar aanbeveling: 

Overtuigd maar toch liever een makelaar? 

Indien je toch liever met een makelaar in de arm 
neemt raden wij je De OpbodMakelaar aan. 

 

Door de afwijkende manier van verkopen, een actieve inzet van haar makelaars en de 
inzet van social media is deze makelaar zeer succesvol. 

 

  
 

www.jewoningzelfverkopen.nl 
 

http://www.opbodmakelaar.nl/
http://www.jewoningzelfverkopen.nl/
http://www.opbodmakelaar.nl/uitleg-werkwijze.php
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