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Omschrijving 

 

Frankenslag 390, 2582 JC 's-Gravenhage 

 
Op uitstekende locatie gelegen binnen de Internationale Zone van Den Haag een indrukwekkend een indrukwekkend, 
hoogwaardig, goed onderhouden 8 kamer herenhuis met 6 slaapkamers en twee moderne badkamers. Met behoud 
van veel originele details heeft dit herenhuis een geoptimaliseerde indeling en voldoet het aan de woonwens. Vrij 
gelegen achtertuin op het Zuid-Oosten. 
De woning is gelegen in het gewilde Statenkwartier en op loopafstand van de populaire winkels van de Frederik 
Hendriklaan alsmede de diverse (internationale) scholen en organisaties. 
 
Indeling: 
 
Entree woning, vestibule met marmeren vloer, originele wandtegels, glas-in-loodramen en decoratieve plafonds met 
originele ornamenten. Hal met granito vloer en extra bergruimte onder de trap (voor fietsen en/of kinderwagen of 
garderobe), entree naar de kelder (ca. 6.11 x 2.60 x 1.93). 
De keuken is een combinatie van originele kasten, granito werkblad en RVS delen met bijpassende vaatwasser, 
koelkast en vriezer. Via de keuken heeft u toegang tot de zonnige, vrij gelegen achtertuin op het Zuid-Oosten (ca. 
8.50 x 6.50). 
Ruim opgezette woonkamer (ca. 6.00 x 4.00) aan de voorzijde, eetkamer (ca. 7.50 x 4.00) aan de achterzijde van de 
woning. De kamers worden gescheiden door een prachtige suite separatie met vaste kasten en glas in lood 
schuifdeuren. Beide kamers zijn voorzien van originele plafonds, visgraat parket vloer, marmeren schouwen en glas in 
lood bovenramen. De hoge plafonds (ca. 3.38m) geven de ruimte een extra dimensie. 
 
Eerste verdieping; overloop met originele wastafel, modern toilet met fonteintje en een diepe vaste kast. De moderne 
badkamer, gelegen aan de achterzijde van de woning, is voorzien van een dubbele wastafel, bad en douchecabine. 
Het kabinet (ca. 3.07 x 2.13) is voorzien van een vaste kast. De hoofdslaapkamer is door middel van een suite 
separatie opgedeeld in tweeën. Beide kamers hebben originele plafonds met ornamenten en marmeren schouwen. 
Tevens hebben de kamers een gunstige maatvoering (ca. 6.45 x 4.00 x 3.32 en 7.45 x 4.00 x 3.32). 
 
Trap naar de 2e verdieping, overloop, tweede moderne badkamer met ligbad, wastafel en douchecabine. Voor 
zijkamer (ca. 3.08 x 2.12), slaapkamer (ca. 5.15 x 4.00) met zwart marmeren schouw en openslaande deuren naar het 
balkon aan de voorzijde van ca. 3.5m². De tweede slaapkamer (ca. 7.07 x 4.00) met daklicht heeft openslaande 
deuren naar het zonnige terras van ongeveer 7.5m². 
 
Bijzonderheden: 
 
- beschermd stads- dorpsgezicht 
- Gestoffeerd, inclusief zeer moderne wasmachine en droogtrommel 
- ca. 280m² woonoppervlak 
- Vloerisolatie begane grond 
- Zonnepanelen op het dak voor terugleveren energie 
- gedeeltelijk voorzien van dubbel glas 
- ouderdom- en materialenclausule van toepassing 
 
Kom wonen in het mooiste gedeelte van Den Haag, met in de directe omgeving het strand, duinen, de gezellige 
winkelstraat "De Fred", diverse (Internationale) scholen en organisaties. Dit herenhuis uit begin 1900 ligt in de meest 
gewilde straat van het Statenkwartier en met behoud van de originele details heeft het zijn karakter behouden. 
 
 
Located in the heart of the International Zone of The Hague, this impressive, high-quality, well-maintained 8-room 
family house is available with 6 bedrooms and two modern bathrooms. With many original features, this family house 
has an optimised layout and meets all modern requirements. 
Situated in the Statenkwartier area near the lively and popular Frederik Hendriklaan shopping street and many 
(international) organisations and schools. Secluded, southeast-facing garden. 
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Layout: 
Entrance, vestibule (approx. 2.33 x 2.13) with marble floor, original wall tiles, leaded-glass windows, decorative plaster 
walls and ceiling. Corridor with granite flooring, spacious alcove under the stairs (for bicycles and/or baby carriages or 
wardrobe), and entrance to the basement (approx. 6.00 x 2.60 x 1.93). 
The kitchen is a combination of period (original) cabinets with a granite countertop and contemporary stainless steel 
kitchen units with matching dishwasher, fridge and freezer. The kitchen offers access to the sunny back garden of 
approx. 9.50 x 6.50 facing southeast. 
Spacious living room at the front (approx. 6.60 x 4.00) and a dining room at the back (approx. 8.27 x 4.00). The two 
are separated by a delightful suite separation with closets and sliding panel/ stained glass. The dining room also 
opens out onto the garden. Both rooms are equipped with beautiful plastered ceilings with ornaments, herringbone 
parquet floors, black marble fireplaces and, at the front, leaded-glass top windows. (Ceiling height 3.38m). 
 
First floor; landing with an original hand basin, a modern toilet and a deep closet. The modern bathroom is at the back 
and fitted with a double washbasin, closet, bath and separate shower. There is a useful side room facing the street 
(approx. 3.08 x 2.12) and adjacent storage cupboard. 
The master bedroom is divided into two rooms by a suite separation. The two rooms (approx. 6.45 x 4.00 and 8.33 x 
4.00) are furnished with beautiful plastered ceilings (height 3.32), original ornaments and black marble fireplaces. 
 
Second floor; landing, second modern bathroom with a stand-alone bathtub, sink and separate shower. Front side 
room (approx. 3.08 x 2.12), front room (approx. 5.15 x 4.00) with a black marble fireplace and patio doors to a balcony 
of approx. 3.5 square meters. 
The back room (approx 7.07 x 4.00) has a skylight and doors opening onto the sunny terrace (approx. 4.00 x 1.85). 
 
Specifics: 
 
- conservation area 
- approximately 280 sqm living space 
- semi furnished, including a modern/premium washing machine/dryer 
- floor insulation 
- Solar panels makes it more energy efficient. 
- partly double glazing 
 
 
Experience your stay in the Netherlands in the popular part of the Hague, close to the beach, dune forests, fine 
shopping and dining of "The Fred" and near to Iinternational schools. This early 1900s grand house is situated on one 
of the prettiest streets in Statenkwartier and  has plenty of charming original features. 
 
 

 

Huurprijs € 3.500,- p.m.



  

 

Nelisse Makelaarsgroep 

Statenlaan 128 

2582 GW, 'S-GRAVENHAGE 

Tel: 070-3501400 

Fax: 070-3506686 

E-mail: info@nelisse.nl 

Kenmerken 
 
Huurprijs : € 3.500,00 
Soort : Woonhuis 
Type woning : Tussenwoning 
Aantal kamers : 8 kamers waarvan 6 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 1.140 m3 
Perceel oppervlakte : 162 m2 
Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

: 276 m2 

Soort woning : Herenhuis 
Bouwjaar : 1912 
Ligging : Aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging 
Tuin : Achtertuin 62 m2 (950 bij 650 ) 
Garage : Geen garage 
Verwarming : C.V.-Ketel, Open haard, Mogelijkheid voor open haard 
Isolatie : Vloerisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas 
 

: 
 

Locatie 
Frankenslag 390  
2582 JC  'S-GRAVENHAGE 
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Kadaster 
 
 
Kadastrale gegevens 
Adres Frankenslag 390 
Postcode / Plaats 2582 JC  'S-Gravenhage 
Gemeente Den Haag 
Sectie / Perceel Ak / 3970 
Oppervlakte 162 m2 
Soort Volle eigendom 
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VERKOOPVOORWAARDEN 
 
 
De overeenkomst wordt gesloten op basis van een NVM-koopakte. Voor de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld 
die hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het sluiten van de koopovereenkomst dient men 
bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden. 
 
 
Koper heeft voor het sluiten van de koopovereenkomst kennis genomen van de vrijblijvende objectinformatie. 
 
 
Koper wordt in de gelegenheid gesteld de woning voor het sluiten van de koopovereenkomst te laten keuren door een 
erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, danwel de woning te laten 
controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of grond op enige verontreiniging te laten 
onderzoeken. Koper heeft hier wel/geen gebruik van gemaakt. 
 
 
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning meer dan 15 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de 
bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit 
ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de 
riolering en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet 
belemmerend te werken op het in artikel 5.3 van de koopakte en in artikel 7:17 lid 2 BW omschreven woongebruik. 
 
 
Het is koper bekend dat ten tijde van de bouw van de hiervoor omschreven onroerende zaak het normale gebruik was 
dat materialen werden gebruikt, welke thans uit het oogpunt van milieuaspecten niet meer (mogen) worden toegepast, 
zoals asbesthoudende en/of loodhoudende materialen. Voor zover deze en/of vergelijkbare materialen nog aanwezig 
zijn, wordt dit door koper geaccepteerd. 
 
 
Koper heeft het recht op 3-dagen bedenktijd ingaande na overhandiging van de door beide partijen ondertekende 
koopakte. Een koper kan in verband met een concurrerende bieding van dit recht afzien. U dient dit uitdrukkelijk op 
het biedingsformulier kenbaar te maken. Indien (kandidaat)koper gebruik maakt van de 3-dagen bedenktijd en dit 
recht inroept, zal deze aan de Nelisse Makelaarsgroep een tegemoetkoming in de kosten voldoen van € 250,= excl. 
BTW voor het opstellen van de koopovereenkomst. 
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STAPPENPLAN NA EEN BEZICHTIGING 
 
 
U wilt overgaan tot een aankoop van de woning 
 
1. U neemt contact op met de makelaar om uw bieding door te geven. Deze bieding kan zowel schriftelijk, per fax of 
mondeling worden uitgebracht.  
 
In deze bieding neemt u de voor u belangrijke voorwaarden op, bijvoorbeeld 
- de opleveringsdatum 
- de staat van oplevering m.b.t. roerende zaken 
- een voorbehoud voor de financiering. 
 
 
2. De door u uitgebrachte bieding wordt door de makelaar aan de verkoper voorgelegd, waarna u als potentiële koper 
zo spoedig mogelijk een reactie krijgt. Als uw bieding niet wordt geaccepteerd kunt u een afwijzing krijgen en is de 
verkoper in principe vrij om met andere geïnteresseerden in onderhandeling te gaan. Als u een tegenbod krijgt, 
starten de onderhandelingen om tot een geslaagde transactie te komen. 
 
 
3. Indien de verkoper uw bieding accepteert is er een koopovereenkomst tot stand gekomen en zal door Nelisse 
Makelaars een koopakte worden opgemaakt conform het model 2014 van de NVM. 
In deze koopakte zullen onder andere de verplichtingen voor de koper om een waarborgsom (of bankgarantie) te 
storten worden opgenomen. Vervolgens zal de makelaar u verder op de hoogte brengen van de te volgen stappen. 
 
 
 
U wilt (nog) niet overgaan tot een aankoop 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn Nelisse Makelaars te laten weten wat uw reactie is, zodat de makelaar de verkoper op de 
hoogte kan brengen van de stand van zaken? 
 
Wellicht kunt u een tweede afspraak maken om de woning nog eens goed te bekijken? 
 
Ook kunt u een afspraak maken met Aandacht Hypotheken om uw financiële mogelijkheden eens nauwkeurig te 
bespreken. 

 
 
Al onze aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend en dienen derhalve slechts te worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in 
onderhandeling te treden. Er kunnen aan de omschrijving geen rechten worden ontleend. 
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De 10 meest gestelde vragen 
Over het kopen en verkopen van een huis 
 

Vanaf het moment dat uw interesse gewekt wordt in een woning tot het moment waarop u het contract van uw nieuwe 

huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, want een huis kopen doet u niet elke dag. Een 

makelaar van de NVM doet dat wel, daarom kunnen we u op de meeste vragen snel een goed antwoord geven. 

Hieronder beantwoorden we de 10 meest gestelde vragen zodat u weet waar u staat wanneer u op zoek gaat naar dat 

huis van uw dromen. 

 

1. Wanneer ben ik in onderhandeling? 

U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. U bent echter 

nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken. 

 

2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt? 

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de 

verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk 

worden onderhandeld. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk melden. 

Vaak zal de verkopende NVM-makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. 

Als belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in onderhandeling 

treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De NVM-makelaar doet geen 

mededelingen over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken. 

 

3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen? 

Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een 

bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat hij zijn 

makelaar een tegenbod laat doen. 

 

4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen? 

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als potentiële koper echter 

ook besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod 

doet, vervalt namelijk uw eerder gedane bod.  

 

5. Hoe komt de koop tot stand? 

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de 

ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte. Ontbindende 

voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. 

Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw 

bod. Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden 

voordat de koopakte wordt opgemaakt.  
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Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft ontvangen, 

treedt voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als 

koper alsnog afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere 

ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht 

plaatsvinden bij de notaris. 

 

6. Mag een makelaar van de NVM tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen? 

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen 

is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - in overleg met de verkoper - besluiten de lopende 

onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een 

inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. Alvorens het 

systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen. 

 

7. Mag een makelaar van de NVM een belachelijk hoge prijs vragen voor een woning? 

De verkoper bepaalt in overleg met zijn NVM-makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan 

onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.  

 

8. Wat is een optie? 

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met 

een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt 

bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. 

Bij het aankopen van een bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan 

heeft het de betekenis van  

bepaalde toezeggingen die een verkopende NVM-makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het 

onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen 

de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar van de NVM zal in de tussentijd proberen niet met een 

andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te 

krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en 

de verkopende NVM-makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden 

gedaan.  

 

9. Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt voor een 

bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng? 

Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de plicht u 

daarover te informeren. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling 

voorkomen. 
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10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’? 

Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn de 

overdrachtsbelasting (2%), de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven 

daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en 

inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, 

dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de 

verkoper en niet van u als koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar van de NVM 

in te schakelen. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor rekening van de koper. 

 

Meer informatie? 

Kijk eens op onze site www.nvm.nl of loop binnen bij een NVM-makelaar in de buurt. Hij neemt graag de tijd voor u. 

http://www.nvm.nl/
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Geachte heer/mevrouw, 
 
U staat voor een belangrijk moment: de aankoop van een nieuwe woning.  
Uiteraard gaat u op zoek naar een goede en betaalbare hypotheek.  Wij zijn u graag van dienst met advies over de 
vele mogelijkheden die er op dit gebied zijn.  
 
Aandacht 
Aandacht Hypotheken staat garant voor onafhankelijk en onpartijdig financieel advies. Wij werken samen met meer 
dan dertig geldverstrekkers en verzekeraars en hebben naar geen van deze partijen verplichtingen.  
Onze adviseurs hebben ruime advieservaring en beschikken allen over vakdiploma’s. Zij zijn Erkend 
Hypotheekadviseur of Erkend Hypothecair Planner. 
 
Werkgebied 
Wij zijn gespecialiseerd in financieringen bij aankoop van een nieuwe woning –zowel bestaande bouw en nieuwbouw; 
wij verzorgen tweede of aanvullende (onderhandse) hypotheken en geven advies over aanpassing van uw huidige 
hypotheek. Op verzoek leveren wij een ‘second opinion’. 
Wij beoordelen uiteraard de verhuismogelijkheden die uw huidige hypotheekverstrekker biedt en respecteren reeds 
lopende overeenkomsten en verzekeringen als u dat wenst.  
 
Transparantie 
Aandacht Hypotheken kan u adviseren en/of voor u bemiddelen bij het verkrijgen van de hypotheek. Omdat wij voor 
onze werkzaamheden niet door de hypotheek-verstrekker worden betaald, brengen wij onze kosten bij u in rekening.  
Wij zullen u van te voren kenbaar maken welke kosten wij berekenen. 
In ons dienstverleningsdocument staat uitvoerig omschreven welke tarieven wij hanteren.  
 
Doordat wij niet door de geldverstrekker betaald worden kunnen wij u een echt onafhankelijk advies geven. 
 
Voor inzage in onze uitgebreide advies- en bemiddelingswerkwijze, verwijzen wij u naar het bijgevoegde stappenplan 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Augustinus, Erkend Hypothecair Planner 
 
Aandacht Hypotheken en Verzekeringen 
Statenlaan 128 
2582GW Den Haag 
070-3223372 
www.aandachthypotheken.nl 
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Het Hypotheekadvies stappenplan  

 
 

 
1. Kennismaking ( Gratis en 

vrijblijvend) 

 

- Voorbereiden adviesgesprek 

- Kennismaken met klant 

- Eerste inventarisatie wensen/ behoeften 

- Doornemen stappenplan 

 

2. Verkennend adviesgesprek - Inventarisatie specifieke wensen en behoefte 

- Uitleg verschillende hypotheekvormen 

- Klantinventarisatie en opstellen klantprofiel 

- Vaststellen belangrijkste selectiecriteria voor verkrijgen 

van hypotheek 

- (o.a. inkomen en vaste uitgaven klant, NHG, 

overbruggingsfinanciering) 

- Eerste globale hypotheekberekening 

- Vaststellen verzekeringsbehoefte 

 

3. Onderzoek 

hypotheekmogelijkheden 

Eerste inventarisatie en selectie hypotheekaanbieders op basis 

van criteria: 

- Productaanbod 

- Productvoorwaarden 

- Rentepercentages 

- Verschillende hypotheekconstructies 

- Kwaliteit klantprocessen 

- Premie en voorwaarden benodigde verzekeringen 

- Klantenservice 

- Overige kosten (o.a. overbruggingsfinanciering, 

notariskosten) 

- Vergelijking en selectie van producten en tarieven 

- Uitwerken berekeningen selectie en opstellen 

rapportage 

 

4. Vervolg adviesgesprek - Bespreken voorlopige selectie 

- Aanpassen berekeningen en uitbrengen definitief 

advies 

- Definitief advies verwerken tot aanvraag (offerte) 

- Assistentie bij invullen aanvraag 

- Aanvraag voor goedkeuring gereed maken 

- Aanvraag offerte bij hypotheekaanbieder 

- Bevestiging aanvraag opvragen bij 

hypotheekaanbieder 

- Monitoren van aanvraag 

- Beantwoorden vragen hypotheekaanbieder 
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5. Procesbegeleiding - Controleren en tekenen offerte 

- Invullen aanvraagformulieren voor hypotheek en 

verzekeringen 

- Bewaken ontbindende voorwaarden 

- Verzamelen en aanleveren benodigde stukken: 

o Bankgarantie begeleiden 

o Taxatierapport aanvragen en begeleiden 

o Werkgeversverklaringen (laten) opvragen 

o Medisch akkoord voor 

overlijdensrisicoverzekering begeleiden 

- Bewaken tijdige aanlevering relevante documenten 

- Onderhouden van voortgangscontacten met bank en 

verzekeraars 

- Beantwoorden aanvullende vragen 

- Begeleiden overbruggingsfinanciering 

- Doornemen koopakte 

- Indien gewenst: bewaken termijn 

financieringsvoorbehoud 

 

6. Passeren hypotheekakte - Voorbereidingen notaris 

- Direct contact met uw notaris 

- Coördineren contact tussen notaris en 

hypotheekaanbieder 

- Controleren hypotheekakte en -afrekening 

- Controleren polissen diverse leven- en 

schadeverzekeringen 

- Controleren totale dossier door collega  

(4-ogenprincipe) 

- Bewaken passeerdatum 

- Managen proces in laatste 24 uur voor passeren 

 

7. Beheer en onderhoud - Dossierbeheer gedurende looptijd. Hieronder valt het 

bewaken van de rentevaste periode, verwerken 

wijzigingen bij o.a. verhuizen, proactief klant benaderen 

in het geval van rentekansen of wijziging op persoonlijk 

vlak zoals bijvoorbeeld gezinsamenstelling. 
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BIEDINGSFORMULIER 
 
Alleen schriftelijke biedingen worden in behandeling genomen. Voor het uitbrengen van een bod, dient u gebruik te 
maken van dit biedingsformulier. Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen en te ondertekenen en met een 
kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons te retourneren. 
 
Ondergetekende(n) 
 
De heer/mevrouw* : ………………………………………………… 
Adres   : ………………………………………………… 
Postcode, woonplaats : ………………………………………………… 
Telefoonnummer privé: ………………………………………………… 
Telefoonnummer werk : ………………………………………………… 
Telefoonnummer mobiel: ………………………………………………… 
E-mail   : ………………………………………………… 
 
gaat akkoord met de verkoopvoorwaarden en brengt het hierna genoemde bod uit op de woning 
 
Adres    : ……………………………………………………………………. 
 
Bod    : € ……………………………………………………………....k.k. 
 
Zegge (bedrag voluit)  : ………………………………………..…………..KOSTEN KOPER 
 
Onder de navolgende ontbindende voorwaarde(n)**: 
 
□ geen 
□ het niet verkrijgen van een eerste hypothecaire geldlening ter grootte van minimaal 
    € ……………………… / koopsom en kosten koper* 
□ met / zonder* Nationale Hypotheek Garantie 
□ heeft u uw financieringsmogelijkheden recent nog laten berekenen?  JA / NEE* 
    zo nee, heeft u hier behoefte aan?      JA / NEE* 
□ voorkeur datum overdracht………………………………………………………………………….… 
□ ……………………………………………………………………………………………………………....…… 
 
Ondergetekende, 
 
 
 
Den Haag, ……………………………………….. 


