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Dé specialist voor Starters op de woningmarkt
Bespaar ook duizenden euro's op de aankoop van
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EEN EERSTE WONING KOPEN

Waarom deze brochure?
In deze brochure lees je wat je
allemaal moet doen voordat een
woning jouw droomwoning is. Kan
ik de woning kopen? Wat moet ik
allemaal regelen? Waar moet ik
verder rekening mee houden?

Moeilijke begrippen
Bij het kopen van een eerste woning kom je helaas moeilijke
begrippen tegen. Daar kunnen wij niets aan veranderen.
Maar wij kunnen wel aan je uitleggen wat deze begrippen
betekenen. Deze begrippen hebben we schuingedrukt in de
tekst voor je weergegeven. Aan het eind van deze brochure
hebben we ze voor je verzameld in een begrippenlijst.

Waarom zou ik deze brochure moeten lezen?
Een eerste woning kopen is een belangrijke stap in je leven.
Je hebt er al veel over nagedacht en wellicht veel over
gesproken. Al dan niet met jouw partner, met vrienden,
familie of zelfs al met een makelaar of hypotheekadviseur.
Je hebt nog heel veel vragen, of misschien denk je alles al te
weten wat je zou moeten weten.
Je eerste woning kopen is niet makkelijk. De concurrentie
op de woningmarkt is enorm groot en momenteel gaan de
huizenprijzen door het dak. Wat kun je doen om toch je
eerste eigen woning te bemachtigen? Hoe zit het met de
financiering? Kan ik een Starterslening krijgen? Wat moet
er allemaal in een koopcontract staan? Welke ontbindende
voorwaarden horen bij mijn situatie? Op al deze vragen, en
nog veel meer, geeft deze brochure antwoord.
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Stappenplan

Start contact
Een eerste telefonisch contact volgt vaak na een bericht via één van onze websites of direct
telefonisch, waarna we je een vrijblijvend oriënterend onlinegesprek aanbieden.

STAP 1 - AankoopAdvies: Welke woning kan ik kopen?
Onze Erkend StartersCoach stelt de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de financiering van
een Starterswoning voor je vast.
1. Haalbaarheid
a) Berekening maximale hypotheek.
b) Berekening maximale Starterslening.
2. Betaalbaarheid
a) Het is belangrijk vooraf goed na te gaan wat je maandelijks aan woonlasten wenst
uit te geven. Zo kan het zijn dat je het prettig vindt om nog financiële ruimte over te
houden om af en toe wat meer te kunnen uitgeven? Bedenk dus goed wat je
maximaal per maand aan woonlasten kwijt wilt zijn.
b) Wij brengen de betaalbaarheid van de financiering van de woning voor jou in beeld.

Kosten van deze dienstverlening
Wij reserveren maximaal 1 uur voor jou en er worden geen
kosten voor dit eerste gesprek in rekening gebracht.
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€ 0,--

EEN EERSTE WONING KOPEN
STAP 2 - Aankoop woning: Hulp bij de aankoop van de woning of doe ik dit zelf?
Optie 1: De aankoop en onderhandelingen doe je zelf.
Optie 2: Je laat je deskundig begeleiden bij de aankoop, de onderhandelingen doe je zelf.
Je ontvangt een woningwaarderapport met kadastrale kaart, deze geeft je inzicht in:
• Een indicatie van de reële waarde van de aan te kopen woning.
• Perceeloppervlakte - het aantal geregistreerde vierkante meters.
• Woonoppervlakte - het aantal geregistreerde vierkante meters.
• Prijzen van woningen in de buurt.
• Kadastrale kaart.
Daarnaast ontvang je:
• Een Duurzaamheidsprofiel van de aan te kopen woning.
• Actuele WOZ-waarde en WOZ-verleden van de aan te kopen woning.

Kosten van deze dienstverlening
Optie 2: BiedingsAdvies

€ 129,50

Optie 3: Je kiest voor de All Inclusive AankoopBegeleiding door de Erkend StartersCoach.
Wij begeleiden het complete traject van de aankoop
van een woning. Veel vragen en onzekerheden nemen
wij daarmee voor je weg. Onze dienstverlening staat
daarbij hoog in het vaandel. Kwaliteit en deskundigheid
die klantgerichtheid ook daadwerkelijk waarmaakt!
• Vastleggen van jouw woonwensen.
• Advies en selectie geschikte woningen.
• Begeleiden bezichtiging(en).
• Waardebepaling van de woning.
• Bouwkundige en juridische adviezen.
• Kadastrale recherche.
• Voeren van de prijsonderhandelingen.
• Controle van de koopovereenkomst.

Kosten van deze dienstverlening
Optie 3: All Inclusive AankoopBegeleiding

Vanaf € 899,--

Bouwtechnische keuring

€ 369,--

Taxatierapport

€ 465,--
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De koopovereenkomst en de notaris
Hoe zit het precies met mijn bedenktijd?
Na een mondeling akkoord over de koopsom heb
je als koper volgens de wet 3 dagen bedenktijd.
Tijdens deze bedenktijd mag je afzien van de
koop. Je hoeft geen redenen op te geven en het
heeft geen gevolgen. Je kunt met de verkoper
ook een langere bedenktijd afspreken. Dat moet
je dan wel in het koopcontract zetten.
Wat als ik de bedenktijd niet gebruik?
Maak je geen gebruik van de bedenktijd of ben
je te laat, dan ben je verplicht de woning te
kopen. Behalve natuurlijk als je een beroep kunt
doen op één van de ontbindende voorwaarden.
Hoe werkt de bedenktijd?
De bedenktijd gaat in op de dag dat je een afschrift
krijgt van het getekende koopcontract. De bedenktijd
duurt 3 volle dagen, waarvan minimaal 2 werkdagen.
Krijg je het contract bijvoorbeeld op donderdag, dan
gaat de bedenktijd in op vrijdagochtend om 0.00 uur en
loopt tot maandagavond 24.00 uur.
Wat moet ik nog meer weten voor ik teken?
In het koopcontract staat vaak dat je als koper akkoord
gaat met bepalingen als lasten en beperkingen,
erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen. Het
is dan wel zo fijn dat je weet waarmee je precies
akkoord gaat. Wij adviseren je daarom voordat je een
koopcontract ondertekend eerst goed verdiept wat er
in het koopcontract moet staan.
Waarom zou ik me vooraf verder moeten verdiepen?
Heb je enig idee welke ontbindende voorwaarden bij jouw situatie horen? En hoe zit het
eigenlijk met de financiering? Wat als je jouw baan verliest net voordat de woning wordt
overgedragen? Op al deze vragen, en nog veel meer, geeft de brochure van de Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie (KNB) antwoord. Vergeet je iets in het contract te zetten of staat
het er niet helemaal goed in, dan kan dat dus grote gevolgen hebben. Want eenmaal getekend,
blijft getekend. Meer dan voldoende redenen dus om de brochure voordat je een woning koopt
aandachtig door te nemen.
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Wat is Slimmer Kopen?
Slimmer Kopen is een unieke dienstverlening
van de Erkend StartersCoach speciaal voor
Starters op de woningmarkt. Een Starter kan
daarbij tot duizenden euro's besparen op de
aankoop van een eerste Starterswoning.
Bespaar ook tot duizenden euro's op de
aankoop van je eerste Starterswoning via
onze dienstverlening 'Slimmer Kopen'!
• Prijsvoordeel op de aankoop.
• Prijsvoordeel op het advies.
• Prijsvoordeel op de hypotheek.

Starterslening
Ben je een Starter op de woningmarkt? Dan kom je
wellicht in aanmerking voor de voordelige Starterslening
van maximaal € 62.000 (2020). Deze 'tijdelijk kosteloze'
lening komt bovenop de door jou maximaal te verkrijgen
eerste hypotheek. Over de Starterslening betaal je
minimaal de eerste 3 jaar géén rente en géén aflossing!

Slimmer kopen = méér voor minder!
Ontvang deskundige hulp van 2 erkende
specialisten voor de prijs van 1! Het kopen van
een Starterswoning was nog nooit zo makkelijk,
slim en voordelig via de dienstverlening van de
Erkend StartersCoach!
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Duurzaam Wonen
Besparen op je energierekening
door jouw woning energiezuiniger
en duurzamer te maken.
Wij begeleiden je stap voor stap. Van de inventarisatie
tot en met het realiseren van de verduurzaming.

STAP1 - Inventarisatie
Welke energiebesparende maatregelen te nemen?

STAP 2 - Subsidies
Welke subsidies zijn er en kan ik er gebruik van maken?

STAP 3 - Energiebesparende maatregelen
Hoeveel kan ik besparen op mijn energierekening?

STAP 4 - Financieren van de energiebesparende maatregelen
Is het slim om spaargeld te gebruiken of kan ik beter een lening afsluiten?

STAP 5 - Verduurzamen
Geen geld? Geen nood. De overheid en geldverstrekkers willen graag
dat Nederland verduurzaamt. Zij maken geld lenen voor het zuiniger
maken je woning nu extra aantrekkelijk. Zo kun je tot wel 6% meer
lenen via je Startershypotheek, voor energiebesparende maatregelen.
En soms zelfs nog meer.
Ontdek hoe jij met lagere maandlasten woont in een comfortabeler
huis, dat direct meer waard is. En hoe je slim stappen zet richting een
gasloze woning en een beter milieu.
Voor de beste manier van financieren zijn wij de expert, 100%
onafhankelijk en de perfecte partner die je helpt kiezen uit de vele
vormen en voorwaarden, tarieven en termijnen. Behalve over een
duurzame hypotheek, weten wij ook alles over de voordelige leningen
via de overheid, jouw gemeente en ook bij steeds meer banken.

Nederland moet verduurzamen. Doe er je voordeel mee.
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STAP 3 - StartersHypotheekAdvies
StartersHypotheekAdvies
De Erkend StartersCoach is bovendien
niet gebonden aan een bank of
verzekeraar en bemiddelt voor
nagenoeg alle geldverstrekkers. Wij
hebben met geen enkele financiële
instelling (bank, verzekeraar of
vermogensbeheerder)
contractuele
verplichtingen. Hierdoor kunnen wij je
100% onafhankelijk adviseren!

De dienstverlening van de Erkend StartersCoach gaat veel verder dan de gemiddelde
dienstverlening van een hypotheekadviseur van een bank of tussenpersoon. Méér voor
minder: wij bieden je niet alleen concurrerende tarieven, maar combineren dit ook nog eens
met een uitstekende service.
100% Onafhankelijk deskundig online advies. Wat krijg je?
1. Een vergelijk van alle geldverstrekkers.
2. De best passende rentekeuze. Let op, dit is meer dan alleen de laagste rente!
3. De best passende aflosvorm. Aflossen met behoud van renteaftrek of kies je voor de
laagste maandlasten?
4. Advies over de mogelijkheden van Duurzaam Wonen.
5. Risicoanalyse. Gevolgen van inkomensverlies.
6. Alles overzichtelijk en begrijpelijk voor je samengevat in een HypotheekAdviesRapport.

STAP 4 - De bemiddeling
Wij onderhouden de contacten met de betrokken
instanties. Regelen voor jou de hypotheek, de
Starterslening en zo gewenst de verzekeringen. We
houden je over de afwikkeling telefonisch, online via
een beveiligde messenger volledig op de hoogte. Bij de
notaris teken je de akten, waarna je de sleutel ontvangt
van je eerste droomwoning. Je krijgt toegang tot een
beveiligde online omgeving.

Kosten van deze dienstverlening
Online HypotheekAdvies

Vanaf € 1.450,--

Nazorg (Periodiek Financieel Onderhoud) op basis van een ServiceAbonnement of uurtarief
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De SVn Starterslening
Hoe werkt een Starterslening?
De Starterslening van SVn bestaat uit 2 leningdelen, onlosmakelijk met elkaar verbonden:
Leningdeel 1: De Starterslening. Dit deel los je tijdens de looptijd annuïtair af.
Fiscaal: de rente over het eerste leningdeel is fiscaal aftrekbaar.
Leningdeel 2: De Combinatielening. De Combinatielening loopt tijdens de looptijd op, zolang
je de maandlasten voor de beide leningdelen niet kunt betalen.
Fiscaal: de rente van de Combinatielening is niet fiscaal aftrekbaar.
De eerste 3 jaar betaal je geen rente en geen
aflossing voor de Starterslening en de
Combinatielening. De rente wordt door jouw
gemeente, provincie of Corporatie betaald. De
aflossing van de Starterslening ‘betaal’ je met de
Combinatielening, waardoor de Combinatielening
de eerste 3 jaar altijd oploopt. Wanneer je
inkomen na 3 jaar onvoldoende is om de gehele
maandtermijn van de beide leningdelen te
kunnen betalen, loopt de hoofdsom van de
Combinatielening verder op met de aflossing van
de Starterslening voor opnieuw een periode van 3
jaar (tot en met het 6e jaar).
Voorbeeld
SVn Starterslening - Fiscaal aftrekbaar (Box 1)
Hoofdsom bij aanvang

€ 30.0000,--

Looptijd in maanden

360

Schuldrest na 3 jaar

€ 27.875,--

Rente van de Starterslening (deze wordt vastgesteld op moment van aanvragen)

2,4%

Afsluitkosten (éénmalig en fiscaal aftrekbaar)

€ 750,--

Borgtochtprovisie NHG (0,7% van de Starterslening)

€ 210,--

Totale kosten Starterslening (als na 3 jaar op beide leningen annuïtair wordt afgelost)

€ 42.116,--

Bruto maandlasten na 3 jaar (enkel als jouw inkomen voldoende is gestegen)

€ 116,99

Hertoets
Na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar heb je de mogelijkheid om een hertoets bij SVn aan te vragen.
SVn toetst of je inkomen voldoende is om de maandlasten van beide leningdelen te kunnen
betalen. Als je geen hertoets aanvraagt start je automatisch met het betalen van het volledige
bedrag aan rente en aflossing op beide leningdelen. Aan het uitvoeren van de hertoets zijn
kosten verbonden.
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Samenvatting
Het aankoopproces voor je in beeld gebracht
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Onze dienstverlening
De Erkend StartersCoach opent deuren voor Starters!
De Erkend StartersCoach ontzorgt en begeleidt het complete traject van de aankoop van een
eerste Starterswoning voor een Starter op de woningmarkt. We werken landelijk, bieden
concurrerende tarieven en combineren dit ook nog eens met een uitstekende service!
Dienstverlening
De dienstverlening van de Erkend StartersCoach bestaat uit het informeren en adviseren over
financiële producten aan Starters op de woningmarkt, met name op het gebied van
hypotheken en aanverwante producten, verzekeringen en belastingen. De Erkend
StartersCoach levert desgewenst een totaalpakket van financiële diensten.

Passende beloning
De beloning voor de door de Erkend StartersCoach toegepaste dienstverlening is voor jou
'passend' en transparant. De vergoeding wordt vooraf met jou afgesproken, voordat een begin
wordt gemaakt met de werkzaamheden. In overleg kun je een keuze maken uit een vergoeding
op basis van:
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Wat verwachten wij van jou

Wat mag je van ons verwachten

• Jouw persoonlijke wensen staan centraal

• Aangeven van jouw wensen en behoeften

• Betrouwbaar & duidelijk advies

• Juiste en volledige informatieverstrekking

• Openheid over onze verdiensten

• Aanleveren van relevante documenten

• Persoonlijke aandacht en begeleiding

• Feedback op de kwaliteit van onze dienstverlening

• De voor jou best passende oplossingen

• Commitment om samen aan de slag te gaan

• Afspraak = Afspraak

• Je stelt ons vragen als iets voor jou onduidelijk is
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Begrippenlijst
Aanneemsom
Borgtochtprovisie

Bouwtechnische keuring
Erfdienstbaarheden
Hypotheek

Kadastrale recherche

Koopcontract
(of koopovereenkomst)

Kwalitatieve verplichtingen
Nationale Hypotheek Garantie
(NHG)

Notariële akte

Onderpand
Onroerende zaken
(of onroerend goed(eren))

Ontbindende voorwaarde

Het bedrag waarvoor een aannemer jouw huis bouwt.
Als er bij de kosten voor jouw hypotheek borgtochtprovisie vermeld
staat gaat het om een hypotheek met Nationale Hypotheek
Garantie (NHG). Voor een hypotheek met NHG betaal je kosten in
de vorm van borgtochtprovisie. Die kosten heten borgtochtprovisie
omdat NHG formeel een borgstelling is.
Een bouwkundig onderzoek naar de kwaliteit van de woning.
Als anderen gebruik mogen maken van jouw grond.
Een hypotheek is een lening van geld waarbij (veelal) de woning als
onderpand dient. Een geldlening waaraan een hypotheek
verbonden is heet dan een hypothecaire lening, hypothecair krediet
of lening met hypothecaire zekerheid, maar in het gewone
spraakgebruik meestal hypotheek genoemd.
De recherche is het onderzoek dat de notaris doet in de openbare
registers van het Kadaster voordat de notariële akte wordt gemaakt.
Onjuistheden in de akte kunnen voor problemen zorgen als je de
akte wil gebruiken.
Hierin worden alle afspraken vastgelegd tussen koper en verkoper
over de koop van een woning. Een woning is 'verkocht onder
voorbehoud' als de koopovereenkomst door beide partijen is
ondertekend en de bedenktermijn is verlopen. ... Tot die tijd gelden
de afspraken die gemaakt zijn in de koopovereenkomst.
Afspraken met de buren over wat niet mag of juist moet.
De Nationale Hypotheek Garantie is een verzekering van Stichting
Waarborgfonds Eigen Woning. Deze verzekering beperkt het risico
dat de hypotheekverstrekker loopt, waardoor je de hypotheek leent
tegen een lagere rente. Voor het afsluiten van een hypotheek met
NHG betaal je éénmalig een bedrag (= fiscaal aftrekbaar).
Een notariële akte is een authentieke akte door een notaris
opgesteld. Bepaalde overeenkomsten en verklaringen zijn volgens
de wet pas geldig, als deze door een notaris zijn vastgelegd.
Een onderpand of waarborg is een zekerheid in de vorm van geld,
goederen (bijvoorbeeld de woning) of rechten.
De grond en alles wat zich daarin of daarop bevindt, voor zover dat
aard- of nagelvast daarmee is verbonden. Voorbeelden: keuken,
bomen, vaste planten, een woning met alles wat daaraan aard- of
nagelvast is verbonden of wat naar zijn aard bij de woning hoort.
Een ontsnappingsmogelijkheid in een koopcontract. Als aan de
gestelde voorwaarde niet wordt voldaan, kan de overeenkomst
worden beëindigd. Gebruikelijk zijn bijvoorbeeld een voorbehoud
van financiering, woonvergunning en het verkrijgen van Nationale
Hypotheek Garantie (NHG).
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Meer informatie
Op onze website www.erkendstarterscoach.nl, vind je
meer informatie over het kopen en verkopen van een
woning en onze overige dienstverlening.

Contact
Heb je vragen over het kopen van een woning? Vraag
je jezelf af wat de Erkend StartersCoach nog meer voor
je kan betekenen? Neem dan telefonisch contact met
ons op, via telefoonnummer (085) 902 29 90. Op
werkdagen bereikbaar tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

www.erkendstarterscoach. nl
Ontvang All Inclusive AankoopBegeleiding van onze
Erkend StartersCoach en bespaar al snel duizenden
euro's op de aankoop van jouw eerste woning.

DISCLAIMER
Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de
samenstelling van de in deze brochure getoonde gegevens, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
voortdurende actualiteit van deze gegevens. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of
indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze
brochure. Voor een passend advies kun je een afspraak maken met onze Erkend StartersCoach. ©2020
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