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De 5 geheime trucs om succesvol een huis te kopen. 
 

Hoe frustrerend is het wel niet dat het keer op keer niet lukt om dat ene leuke huis te kopen? Elke keer 

wordt jouw bod niet geaccepteerd en ondertussen zie je de huizenprijzen alleen maar op lopen. Wat kan 

je wél doen om te slagen? We hebben je eerder al onze 10 gouden tips gegeven voor het succesvol 

aankopen van een huis. Zorg in ieder geval dat ze deze tips goed snapt en ook opvolgt. Als je dat doet, 

dan heb je de eerste goede stap echt al gezet. De volgende stap heb je ook gezet door het downloaden 

van deze 5 tips! 

We houden je niet langer in spanning, daar gaan we! 

 

Tip 1 -  Eerder het aanbod ontvangen 

Misschien is dit herkenbaar voor je: een huis staat nog maar nét op Funda en als jij belt hoor je dat alle 

bezichtigingsplekken al vol zitten? Herkenbaar? 

 

Ok, daar gaan we vanaf nu verandering in brengen. Wat jij wilt is woning ontvangen in jouw mailbox vóórdat ze 

op Funda staan. We hebben 2 manieren hoe je dit kan doen. Google even naar ‘gratis zoekopdracht + (jouw 

woonplaats) + nvm makelaar’.  Kleine uitleg: Funda is een bedrijf van de NVM (Nederlandse Vereniging van 

Makelaars). Bij de veel NVM makelaars kan je een zogenoemde ‘gratis zoekopdracht’ aanvragen. Je krijgt dan 

een ‘Move account’. In dat account stel je jouw zoekcriteria in en vanaf dan krijg je het aanbod van nieuwste 

woningen 1 tot 2 dagen eerder in jouw mailbox dan dat het op Funda komt. 

 

Maar het kan ook nóg makkelijker: download op jouw smartphone de app ‘Makelaarsland’. Maak vervolgens een 

account aan en stel dan je zoekopdracht in. Dit werkt bijna net zo goed. Soms heeft deze app een storing, dus 

vandaag dat een zoekopdracht via een NVM makelaar soms net wat beter werkt. 

 

Tip 2 – geef je zondagochtend op 

Misschien ga je dit niet leuk vinden om te lezen, maar het is verbazingwekkend om te zien hoe weinig proactief 

woningzoekers vaak zijn. De meeste mensen zetten enkel in op internet en Funda om een huis te vinden. Dat 

gaat vanaf nu veranderen. Wat je doet is het volgende: 

-Maak een leuke stralende foto van jou(w gezin) incl. eventuele honden&katten 

-Beschrijf in een paar zinnen wie jullie zijn (namen, leeftijd, waar jullie nu wonen) en waarom jullie zo ontzettend 

graag in deze buurt willen komen wonen. Bijvoorbeeld omdat de kids hier naar school gaan, jij hier bent 

opgegroeid of (nog beter) dat 1 van jullie hier in de buurt iets goeds doet/bijdraagt (bijvoorbeeld op een school 

werkt, in de gehandicaptenzorg, etc) 
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-Geef aan dat jullie bij een hypotheekadviseur zijn geweest en alles uitstekend hebben voorbereid om een 

woning te kopen maar dat je de afgelopen (x aantal) jaar ondanks (x aantal) biedingen steeds de plank mis slaan. 

Je wilt een eerlijke prijs betalen voor een woning en deze desnoods op jullie kosten laten taxeren om tot een 

koopsom te komen. Enige wat jij wilt bereiken via dis briefje is een eerlijke kans om in gesprek te komen. 

Dan je namen, mailadressen en telefoonnummers er bij zetten. 

 

Op een mooie zondagochtend print je dit briefje 150 keer uit, rol je het op, doe je een mooie strik om heen en ga 

je deur aan deur in de brievenbus doen in straten waar jullie zouden willen wonen en die in jullie budget zouden 

moeten vallen. 

 

Herhaal dit volgende week in een andere wijk waar jullie zouden willen wonen. 

 

That’s it. 

 

-- 

Er zijn echt heel weinig mensen die dit snappen en die dit doen en JUIST om deze reden is dit een manier om 

jouw kansen van slagen enorm mee te vergroten. Dus zondagochtend is vanaf nu met elkaar: een wandeling met 

het gezin en briefjes posten. 

 

 

 

Tip 3 – stap in de helikopter en wees kritisch 

In onze eerdere 10 aankooptips hebben we al behandeld dat de vraagprijs niet bestaat. Als je naar huizen kijkt, 

bedenk dan vanaf nu: wat zou een taxateur deze woning waard vinden? Veel woningen staan namelijk een stuk 

onder de taxatiewaarde op Funda en dit heeft het gevolg dat jij soms alleen maar zit te bieden op woningen die 

helaas gewoon buiten jouw budget vallen. Soms is het gewoon zo dat het soort huis dat jij zoekt in een bepaalde 

wijk of zelfs een bepaalde stad niet binnen jouw budget valt. Dit kan misschien ook wel verklaren waarom jij al 

onze goede aankooptips hebt gevolgd, maar nog na 20 keer bieden niet geslaagd bent. Stap daarom even in die 

helikopterview en probeer realistisch te evalueren of de gebieden waar je nu zoekt wel haalbaar zijn. We zien 

helaas heel erg vaak dat de zoekwensen van mensen gewoon te hoog zijn voor de wijk, de stad en soms zelfs de 

regio waar men zoekt. In Haarlem zien wij daarom geregeld mensen die in Haarlem geen €700.000 te besteden 

hebben uitwijken naar bijvoorbeeld Alkmaar waar ze voor €450.000 een zelfde soort huis hebben kunnen kopen. 

Maar niet gevreesd, jij hoeft een stad of gebied niet op te geven. Wat je wel moet doen is een helikopterview 

innemen, jullie zoektocht evalueren en je eisen bij stellen. Het uitwijken naar een andere stad of andere regio 

wordt waarschijnlijk alleen noodzakelijk als jullie echt niet willen inleveren op de eisen die je aan het huis stelt en 

jullie budget niet veranderd. 
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Tip 4 – Wees slimmer dan de rest 

Wees slimmer dan de concurrentie (andere bieders). We geven je 3 handreikingen hoe dat dat o.a. kan doen: 

Tip 4.1: Zorg dat jij voordat je gaat bieden al weet wat de taxatiewaarde van de woning is. Dit kan je doen door 

dat je (al dan niet via jouw aankoopmakelaar) een lijntje hebt met een taxateur die bereid is aan de hand van de 

Funda advertentie een taxatiewaarde in te schatten. Als er van hetzelfde woningtype meerdere in de directe 

omgeving staan, dan is het voor een goede taxateur misschien 10 minuten werk om een realistische inschatting 

te maken van de taxatiewaarde. Nogmaals: de vraagprijs bestaat niet, en daarmee bedoelen we, de vraagprijs 

zegt niks over de taxatiewaarde. In sommige gevallen kan daar wel meer dan 20% verschil in zitten. Als jij weet 

wat de taxatiewaarde is, dan je daar veel beter jouw bod op af stellen. Misschien dat jij de woning wel zo graag 

wilt, dat jij ervoor kiest om een paar duizend euro boven de taxatiewaarde te bieden. Als jouw bod wordt 

geaccepteerd, dan kan je je melden bij de taxateur die de inschatting voor jou heeft gedaan. Je weet dan ook vrij 

zeker de dat door hem/haar getaxeerde waarde in het taxatierapport zal komen staan. Het bedrag waar de 

woning voor getaxeerd wordt is tevens het maximale bedrag dat jij van een bank kan lenen. Als je dan boven de 

taxatiewaarde een bod hebt uitgebracht zal je dat verschil uit eigen middelen moeten bijleggen. We kunnen 

natuurlijk niet in jouw portemonnee kijken, maar als jij deze woning echt heel graag wilt hebben, dan kan een 

bieding van een paar duizend euro boven de taxatiewaarde echt het verschil betekenen tussen slagen of niet. 

Als je je realiseert dat de huizenprijzen in Nederland 2021 met 20,4% zijn gestegen, dan leert een snelle 

rekensom dat het soms juist handig kan zijn om nu iets te veel voor een woning te betalen, omdat de volgende 

keer dat je gaat bieden de huizenprijs al veel meer gestegen is dan de paar duizend euro extra die jij nu teveel 

gaat betalen. Gebruik daarom dat voortschrijdend inzicht en wees slimmer dan de rest. 

Tip 4.2: Hoe je ook slim bent, is door te achterhalen waarom mensen deze woning willen verkopen en wat voor 

hen belangrijk is. Het kan zijn dat jij er achter komt dat het voor de verkopers belangrijk is dat de oplevertermijn 

pas over 6 maanden is de verkopers het liefst nog een optie wilt hebben op een maand latere oplevering. Het kan 

ook zijn dat de verkopers het heel belangrijk vinden dat ze alle roerende zaken kunnen laten staan. En in heel 

veel gevallen zien we dat de financiële zekerheid heel belangrijk is (dus zo min mogelijk financieel voorbehoud). 

Zorg dat je dus weet wat de verkopers belangrijk vinden en probeer daar zoveel mogelijk op in te spelen. Je komt 

daar achter door echt dóór te vragen bij de verkopende makelaar. 

Tip 4.3: Verplaats je in de verkopende partij. Hierboven hebben we je net vertelt dat het belangrijk is om te 

achterhalen waar de verkopers gevoelig voor zijn en hier op in te spelen. Maar trek dat ook breder. Als jij 

rondloopt in de woning en praat met de verkopende makelaar, zet dan zoveel mogelijk jouw voelsprieten aan en 

verplaats je in de verkopende partij. Stel jij zou deze woning nu bezitten en weg gaan of weg moeten om de 

redenen waarom deze mensen weg moeten. Waar zou jij dan onzeker over zijn? Het achterstallig onderhoud? De 

te kleine tuin? Het geluid van de weg? De gehorigheid met de buren? Probeer echt jouw verliefde blik te parkeren 

en kritisch naar de woning en de omgeving te kijken. Want je wilt niet élke woning kopen en daar zijn deze tips 

ook niet voor bedoeld. En waarom niet: jij wilt een woning kopen die jij ALTIJD weer goed kan doorverkopen. Een 

woning met een onlogische indeling, slechte woon-tuin verhouding of met geluidsoverlast zal altijd een slechter 

verkoopbaardere woning zijn, nu en ook over 15 jaar. En nu toegeven aan een minder courante woning gaat in 

de toekomst tegen je werken. Slim zijn is dus ook kritisch kijken! 
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Tip 5 – Val op 

Gunning is natuurlijk erg belangrijk. Veel bieders voegen bij hun bieding een foto van hun gezin toe met een 

persoonlijke tekst voor de verkopers over wie ze zijn en waarom ze deze woning zo graag willen kopen. 

Ontzettend goed natuurlijk, maar als veel andere mensen dat doen, dan valt dat natuurlijk niet op. Wees veel 

origineler om op te vallen en gunning te creëren bij de verkopers.  

We geven je 2 ideeën:  

 

Idee 1 

Maak een persoonlijke kaart van foto van jullie en persoonlijke tekst en doe deze door de brievenbus bij / stuur 

deze op naar de verkopers.  

 

Idee 2 

Wat je ook kan doen is een persoonlijke videoboodschap opnemen en deze via een privé link op Youtube zetten. 

Maak even een simpele website die opvalt op een origineel domeinnaam: zoals verliefdopdejulianalaan75.nl. 

Kleed het een beetje leuk aan en zet daar de videoboodschap op. Stuur die link vervolgens een paar dagen van 

te voren naar de verkopers. In jouw videoboodschap vraag je in ieder geval om een eerlijke kans om hun woning 

te kopen. Liefst door samen in gesprek te gaan en anders of men je een 2e kans wilt geven als het bod dat je 

uitbrengt toch niet voldoende blijkt te zijn. 

Denk je nu: ‘is dit niet allemaal een beetje too much?’ Dan is het antwoord: nee! Want de huidige strategie werkt 

niet, dat hebben jou vele eerdere biedingen al bewezen, dus tijd om echt op te gaan vallen. 

 

 

Hopelijk gaan deze tips jou helpen echt te slagen en snel je droomwoning te kopen! 

Vergeet echt niet de 10 eerdere tips die we jou hebben gegeven goed te volgen en wed op meerdere 

paarden. D.w.z. haal alles uit de kast. Doe niet alleen een huis-aan-huis-mailing, maar zoek ook via een 

aankoopmakelaar, zoek via jouw netwerk, zoek ook eens buiten je huidige zoekgebied en wat je ook doet, 

GEEF NOOIT OP!! 

You can do this! 

 

Een succesvolle groet van: 
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