
Factsheet Dubbele maandlasten

U heeft vanuit een bestaande woning die u sinds een paar jaar bewoont een nieuwe 
woning gekocht. Na opdracht te hebben gegeven aan uw makelaar is uw woning met een 
vraagprijs van A 175.000,- kosten koper in de verkoop gegaan. U heeft met de makelaar 
een makelaarscourtage van 1,5% afgesproken exclusief BTW en advertentiekosten.

Na enkele maanden is de tijd gekomen om uw nieuwe woning af te nemen zoals 
overeengekomen met de verkopers. Staat uw huidige woning dan al enige tijd te koop 
en wil de verkoop maar niet vlotten,  dan zit er maar een ding op en zult u de vraagprijs 
moeten verlagen om een snellere verkoop te realiseren. In overleg met uw makelaar wordt 
door u besloten de vraagprijs te verlagen naar A 165.000,- kosten koper. Het kost dan 
vaak weer wat tijd na het verlagen van de vraagprijs en het plaatsen van een advertentie 
(ongeveer A 350,-) alvorens zich een kandidaat-koper meldt? Stel, hij of zij doet u een 
voorstel van A 160.000,- kosten koper. Deze potentiële koper heeft vervolgens misschien 
wel 3 maanden nodig om zijn of haar zaken te regelen met de bank,de verhuizing in gang 
te zetten etc. U gaat desondanks akkoord met het bod. De koper heeft 3 dagen bedenktijd 
en maakt het voorbehoud van financiering. U heeft dan dus nog steeds geen volledige 
zekerheid over de verkoop van uw woning.

Bovengenoemde situatie lijkt nog niet echt vervelend, maar aangezien u uw huidige woning 
nog niet heeft verkocht en u uw nieuwe woning al heeft afgenomen, moet u al gauw uitgaan 
van 3 maanden overbrugging. Belangrijk is te weten wat de extra kosten zijn?

Property Support brengt dit graag voor u in beeld:
 • A 15.000,- onder de beloofde prijs van de makelaar;
 • makelaarskosten 1,5 % excl. BTW van A 160.000,- = A 2856,-  incl. BTW
 • Extra advertentiekosten a circa A 350,-;
 • Dubbele hypotheeklasten voor de 2 woningen ad A 800,- per maand;
 • Verzekering van 2 woningen;
 • Voorschot gas, water en elektra;
 • Eventuele kosten voor opslag van inboedel;
 • Onvoorziene overige kosten bij 2 woningen;
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In totaal bent u al gauw A 8.000,- aan extra kosten kwijt. Een heel extra bedrag!  Netto 
houdt u A 152.000,- (A 160.000,- minus A 8.000,- extra kosten) over, uitgaande van 
3 maanden overbruggingsfinanciering. En dan hebben we het nog niet eens over een 
overbruggingsperiode van bijvoorbeeld 4 of 6 maanden. Zo ziet u maar, het is een flinke 
aderlating wanneer u uw huidige woning via een reguliere makelaar wilt verkopen.

Met Property Support kunt u zich dit alles besparen. Neem vrijblijvend contact met ons op 
voordat u besluit met een reguliere makelaar in zee te gaan. Wij kopen u woning voor een 
van te voren overeengekomen prijs, zonder voorbehouden en op een transportdatum die 
u het beste past. Wat wilt u nog meer?

Factsheet Aankoopgarantiefonds en Verkoopgarantiecertificaat

Aankoopgarantiefonds
Property Support koopt met behulp van haar aankoopgarantiefonds u bestaande woning 
direct aan. Wij bieden u een gegarandeerde verkoopgarantie. Indien u voornemens 
bent u bestaande woning te verkopen omdat u een andere woning heeft gekocht stelt 
Property Support samen met u de garantiewaarde van uw woning vast. Dit doen wij door 
afhankelijk van onder andere de getaxeerde waarde en de individuele omstandigheden 
van de huiseigenaar een gegarandeerd bod uit te brengen dat u onmiddellijk zekerheid 
geeft voor dit moment.

Stel dat de vrije verkoopwaarde van de woning A 170.000,- is. Dan zouden wij 
A 153.000,- zijnde 10% onder de vrije verkoopwaarde kunnen bieden.

Deze garantiewaarde betalen wij u direct. Zo heeft u op basis van een vooraf afgesproken 
bedrag zekerheid over uw verkoopopbrengst en woonlasten.

Met de verkoop van uw huis of appartement aan Property Support heeft u op de kortst 
mogelijke termijn direct resultaat en absolute zekerheid.
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Verkoopgarantiecertificaat
Vervolgens bieden wij u als verkoper de gelegenheid een verkoopgarantiecertificaat te 
sluiten. Zodoende kunt u zich verzekeren om de woning binnen 3 maanden te verkopen 
voor een hogere prijs dan de overeengekomen garantiewaarde van uw woning. 
De verkoop kunt u via ons of een makelaar naar keuze laten uitvoeren. Voor dit recht 
betaalt u premie variërend van  1% tot 1,5% met een minimum van A 1500,- waarmee u 
de mogelijkheid behoudt uw woning tegen de marktprijs te verkopen. 
Het rekenvoorbeeld is vervolgens eenvoudig: 
Als verkoper weet u dat u de woning netto voor meer zal moeten verkopen dan de 
A 153.000,- plus de premie van in dit geval 1% zijnde A 1.530,-. Dus A 154.530,-
Alles daarboven betekent direct extra winst voor u.
Als na 3 maanden blijkt dat uw woning toch niet verkocht is dan kopen wij uw woning 
tegen de eerder overeengekomen garantiewaarde van A 153.000,-.
Op deze wijze kunt u zorgeloos uw huidige woning verkopen met een reële kans op de 
hoogste verkoopprijs.
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Postbus 692

2300 AR LEIDEN

 t    0900-property (0900-7767378)

 f    0172-241 959

 e   info@propertysupport.nl

 i   www.propertysupport.nl
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