
 

KOOPGARANT 
TERUGKOPEN 
OpMaat doet de terugkopen snel en efficiënt! 

Het terugkopen van een KoopGarant-woning kan je veel tijd 

kosten. En het vraagt altijd om actuele en uitgebreide kennis 

van de Erfpacht- en KoopGarantbepalingen. Ontbreekt bij jullie 

soms (tijdelijk) de capaciteit of is de benodigde kennis niet 

(meer) aanwezig? OpMaat kan een uitkomst bieden door de 

aansturing én de uitvoering van het terugkoopproces van je over 

te nemen. Als bedenkers van KoopGarant zijn we dé experts. 

Kies je voor terugkoopbegeleiding dan garanderen we je een 

efficiënte, correcte én klantvriendelijke terugkoop. 

Wij passen de Erfpacht- en KoopGarantbepalingen op een correcte 
manier toe bij het terugkoopproces. En we handelen zakelijk én 
klantvriendelijk namens jouw organisatie. Op belangrijke momenten 
hebben we uiteraard met elkaar contact. Denk hierbij aan de formele 
goedkeuring op het taxatierapport en het ondertekenen van de 
terugkoopovereenkomst.  

 

 

OpMaat heeft alle 

kennis, capaciteit en 

ervaring in huis voor het 

terugkopen van 

KoopGarant-woningen. 
 

Wij voeren alle 
coördinerende en 

uitvoerende 
werkzaamheden uit. 

Dus ook de contacten met 
de taxateur, notaris en 
uiteraard de eigenaar. 

Alle terugkopen of een 
gedeelte (tijdelijk) door 

OpMaat laten overnemen? 
Alles kan! 

Je betaalt een vaste prijs 
per terugkoop. 

Wij zijn onafhankelijk en 
staan op een professionele 

afstand van de eigenaar. 

Meer weten? 

Wil je meer weten over de 

terugkoopbegeleiding en de 

mogelijkheden voor jouw 

organisatie? Bel of mail 

ons! 

T: 033 303 33 77 

E: terugkoop@opmaat.nl 

 
 

tel:033%20303%2033%2077
mailto:terugkoop@opmaat.nl


TERUGKOOP 
BEGELEIDING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Waaruit bestaat onze service? 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                             

 

Tarieven 

Voor licentiehouders hanteren we het tarief van € 985,- (ex. BTW, 

prijspeil 2023) per terug te kopen woning, inclusief een eventueel 

geschil. Kosten van externe partijen zoals taxateur en notaris zijn niet 

inbegrepen. Niet-licentiehouders betalen een aangepast tarief. Bel ons 

voor meer informatie op tel. 033 303 33 77. 

 

 

Meer dan 30?? 
corporaties en 
ontwikkelaars maken 
naar volle 
tevredenheid gebruik 
van de 
terugkoopbegeleiding  

 

“Als de begeleiding van 

de terugkopen ergens in 

goede handen is, dan is 

het wel bij stichting 

OpMaat. Zij kennen de 

regels en voorwaarden 

als geen ander en nemen 

vrijwel alle uitvoerende 

taken op zich, hetgeen 

een flinke tijdsbesparing 

met zich meebrengt.” 

(Els van Weele, coördinator 

verkoop, 

Woningbouwvereniging 

Bergopwaarts) 
 

Dus ook de contacten met 
de taxateur, notaris en 

uiteraard de verkopende 
partij. 

Alles van de terugkopen of 
een gedeelte (tijdelijk) 

door OpMaat laten 
overnemen? Alles kan! 

 

Een 8! 

Woningeigenaren vullen 

na afloop van het 

begeleidingstraject een 

enquête in over hun 

ervaringen met onze 

dienstverlening. Als 

rapportcijfer krijgen we 

een ruime 8!  

 

 

•Aansturen externe partijen zoals taxateurs 
en notaris                                                                                                                   

•Geschillenregeling

•Bewaken fatale termijnen

•Aanspreekpunt voor Koopgaranteigenaren 
en externe partijen

Regie-rol

•Alle correspondentie en contacten 

•Taxatie-opdracht geven en controleren 
van taxatierapport

•Opstellen terugkoopprijsberekening                                                                                           
en terugkoopoverkomst

•Controle notariële afrekening en concept-
leveringsakte

Uitvoerende 
rol

•Procesbewaking en validatie

•Workflow en managementinformatie

•In de cloud: geen koppeling met primair 
systeem nodig.                                                                                                               

•Wij werken met Corpoflow, maar kunnen 
ook werken met andere systemen

Digitale 
ondersteuning


