
100% ZORGELOOS KOPEN

Wij begrijpen heel goed dat u zich in deze onzekere markt zorgen maakt over de verkoop van uw huidige 

woning. Graag willen wij deze zorgen met u delen en u bijstaan en ondersteunen bij de verkoop van uw 

bestaande woning. Op welke manier wij u het beste van dienst kunnen zijn, bepaald u zelf.
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Bent u toe aan een nieuwe stap in uw leven, 
maar durft u de stap niet te nemen om over te gaan 
tot de aankoop van een nieuwe woning 
omdat uw eigen woning nog verkocht moet worden?

Bepaal zelf 

hoe wij u van 

dienst kunnen 

zijn! 



Koop met no-Risk – clausule
Wanneer u een koopoptie op een van onze woningen neemt, gaan wij voor u direct aan de slag met de verkoop van uw 

huidige woning. En dat allemaal kosteloos! Uw huidige woning wordt gedurende 6 maanden door een van onze makelaars te 

koop aangeboden. Hiervoor zal de makelaar een waardebepaling van uw woning maken en bepalen wij samen met u een reële 

verkoopprijs van de woning. Slagen wij erin uw woning binnen deze 6 maanden te verkopen, dan wordt de koopoptie op de 

nieuwe woning bekrachtigd met een definitieve koop.  Wordt uw woning binnen deze termijn niet verkocht, dan vervalt de 

koopoptie. Een aankoop met no-Risk clausule is dus 100% zorgenvrij!
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In alle bovenstaande gevallen gaan wij u ondersteunen bij de verkoop van uw bestaande woning. Dit doen wij met onze “Verkoopservice 

Eigen Woning”. Binnen dit pakket krijgt u gratis advies m.b.t. de presentatie van de woning en gratis deelname aan OpenHuizenLink. Ook 

bieden wij (voor een goede visuele presentatie van uw woning op o.a. Funda) een aantal verkooppakketten aan tegen gereduceerde prijzen 

en gaan wij uw woning gratis via onze communicatiekanalen presenteren.

Bepaal zelf op welke manier wij u het beste van dienst kunnen 
zijn. Daarbij heeft u de keuze uit onderstaande varianten.

Koop met “inruilgarantie” bestaande woning
Durft u de stap tot aankoop alleen te nemen als u een zekerheid heeft dat uw bestaande woning op termijn ook echt verkocht 

is? Dan bieden wij u nu de mogelijkheid om uw nieuwe woning aan te kopen met de zekerheid dat u de woning vanaf 1 jaar na 

oplevering van de nieuwbouwwoning tegen een vast percentage van de taxatiewaarde in kunt ruilen. 

Op deze manier heeft u tot minimaal 1 jaar na oplevering van de nieuwbouwwoning de mogelijkheid om zelf uw eigen woning 

(met ondersteuning van de “BM Eigen Woning Service”) voor een goede prijs te verkopen. Vanaf 1 jaar na oplevering van de 

nieuwbouwwoning, kunt u uw bestaande woning op elk willekeurig moment tegen 80% van de vooraf bepaalde taxatiewaarde 

inruilen. 

Met deze regeling heeft u dus de zekerheid dat u hoe dan ook de woning op termijn in kunt ruilen tegen een vooraf vastgestelde 

waarde. U bent er dus tegen verzekerd dat u niet geconfronteerd wordt met het langdurig bezit van twee woningen en de daarbij 

behorende dubbele woonlasten. Enige voorwaarde aan deze regeling is dat de taxatiewaarde van uw bestaande woning niet hoger 

mag zijn dan de aankoopwaarde van de nieuwbouwwoning.

Koop met compensatie dubbele woonlasten
Bent u meer geholpen met een regeling waarbij eventuele dubbele woonlasten na oplevering van de nieuwbouwwoning 

gecompenseerd worden? Dan bieden wij u graag de mogelijkheid aan om gebruik te maken van de overbruggingsgarantie. Met de 

overbruggingsgarantie worden dubbele woonlasten tot 1 jaar na oplevering van de nieuwbouwwoning gecompenseerd op basis 

van een vast percentage. Namelijk 2,5% van de koop-/aanneemsom van de nieuwe woning. Zo heeft u de mogelijkheid om nu de 

woning van uw dromen aan te kopen en ruim de tijd te hebben voor de verkoop van uw huidige woning!


