
de verkoop  
van uw woning 
alle financiële feiten op een rijtje

Makelaarskosten 
Een makelaar rekent een ‘courtage’, ook wel 
makelaarsvergoeding genoemd, van maxi-
maal 1,65% van de koopsom van uw woning. 
Met een minum bedrag van € 2.250,00* en 
een maximum van € 5.000,00. Naast de 
courtage zal de makelaar ook opstart- en 
advertentiekosten in rekening brengen.

Taxatiekosten
Als Mender nog geen inzicht heeft in de 
waarde van uw woning, dan moeten wij uw 
woning laten taxeren. De taxateur bepaalt 
de waarde van uw woning en stelt een 
rapport op. De kosten hiervoor bedragen 
minimaal € 639,95*.

Advocaatkosten
Het komt voor dat wij gedurende het ver-
kooptraject een advocaat moeten inschake-
len. De kosten die hieraan verbonden zijn, 
hangen af van de werkzaamheden die de 
advocaat moet uitvoeren.

Deurwaarderskosten
Eventuele deurwaarderskosten zijn altijd 
afhankelijk van de hoeveelheid werkzaam-
heden die de deurwaarder moet uitvoeren. 
De kosten van de deurwaarder zijn vastge-
legd in het Besluit Tarieven Ambtshande-
lingen Gerechtsdeurwaarders. Deze kunt u 
vinden op www.kbvg.nl.

Notariskosten
Een notaris kan worden ingeschakeld voor 
het begeleiden van de overdracht van de 
woning, het opstellen van een verkoop-
volmacht, de begeleiding van het veiling-
traject, enzovoort. Notariskosten zijn altijd 
afhankelijk van de hoeveelheid werkzaam-
heden die de notaris moet uitvoeren.

Boeterente
Afhankelijk van uw hypotheekvoorwaar-
den kan er door uw hypotheekverstrekker 
boeterente over uw betalingsachterstand 
worden berekend.

Maatwerk- en overige kosten
Afhankelijk van het verloop van de verkoop 
van uw woning, moeten wij soms maat-
werk leveren. Het kan zijn dat er extra 
kosten moeten worden gemaakt, bijvoor-
beeld om uw woning op te knappen zodat 
de verkoop beter verloopt. Hierover zullen 
wij u altijd van tevoren informeren.

U kunt aan de bedragen in deze flyer geen rechten ontlenen.
*Let op: over de courtage en de taxatiekosten wordt nog BTW berekend.
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Samen met u is Mender tot de conclusie 
gekomen dat u de hypotheeklasten en 
uw betalingsachterstand structureel 
niet meer kunt betalen. Dit betekent 
dat uw woning verkocht moet worden. 
Mender neemt u de zorg bij de verkoop 
uit handen.

Mender kent de woningmarkt goed en 
heeft een groot netwerk van partijen die 
kunnen helpen om uw woning binnen 
een redelijke termijn voor de hoogst 
mogelijke prijs te verkopen. Daarbij 
worden onvermijdelijk kosten gemaakt, 
die wij bij u in rekening brengen. De 
hoogte van de kosten hangt af van 
de manier waarop uw woning wordt 
verkocht: via een makelaar of bij een 
openbare verkoop (veiling).  

Een makelaar verricht verschillende 
handelingen in het kader van de ver-
koop. Zo levert hij een verkoopplan aan, 
zorgt hij voor promotie van de woning en 
regelt hij dat er bezichtigingen kunnen 
plaatsvinden. Bij een openbare verkoop 
schakelt Mender onder andere een nota-
ris in. Afhankelijk van de situatie kunt 
u te maken krijgen met bijvoorbeeld 
taxatiekosten, makelaarskosten, nota-
riskosten, de kosten van een eventuele 
verkoopvolmacht en mogelijk zelfs 
deurwaarderskosten of advocaatkosten.



restschuld? 
samen lossen 
we het op!

Na de verkoop van uw woning 
worden van de verkoopprijs alle 
hypotheekschulden en de kosten 
van de verkoop betaald. Het kan 
zijn dat er dan nog een schuld 
overblijft. In dat geval kijken 
wij samen met u hoe u dit kunt 
terugbetalen. Natuurlijk houden 
wij daarbij rekening met uw in-
komsten en nieuwe maandelijkse 
uitgaven.

Nationale Hypotheek Garantie
Wordt uw woning verkocht en 
brengt de woning bij verkoop min-
der op dan de hoogte van de hypo-
theek? Dan kunt u de hypotheek 
niet volledig aflossen en houdt u 
(en uw eventuele partner) een zo-
genaamde restschuld over. Heeft u 
een hypotheek met NHG afgesloten 
en voldoet u aan de voorwaarden? 
Dan kunt u in aanmerking komen 
voor kwijtschelding van deze 
restschuld. De restschuld wordt 
dan door NHG aan de hypotheek-
verstrekker terugbetaald.

Contact Dossierbehandelaar
Het telefoonnummer van de afde-
ling die uw dossier in behandeling 
heeft staat vermeld in de brieven 
die u eerder van Mender heeft 
ontvangen. Hierin vindt u ook 
uw leningnummer.

Verkoop met volmacht
Wanneer u een volmacht heeft getekend, 
zal Mender uw woning samen met u ver-
kopen. Wij schakelen eerst een makelaar 
in. Als de makelaar de woning goed heeft 
bekeken, stuurt hij ons een verkoopplan 
toe. Hierin doet hij een voorstel voor de 
verkoopprijs, verkoopperiode en eventuele 
eenvoudige verbeteringen aan de woning, 
zoals schilderwerkzaamheden of tuinon-
derhoud. Zodra Mender de verkoop-strate-
gie heeft goedgekeurd, zorgt de makelaar 
ervoor dat de woning te koop wordt gezet. 
In de periode dat uw woning te koop staat, 
wordt u op de hoogte gehouden van alle 
ontwikkelingen en/of bijzonderheden. Net 
zolang tot er een potentiële koper voor uw 
huis is. Zodra de makelaar met die koper 
een goede verkoopprijs is overeengeko-
men, zal Mender namens u de koopover-
eenkomst ondertekenen. Hiervan wordt 
u uiteraard op de hoogte gebracht. Op de 
afgesproken datum draagt Mender, samen 
met notaris, er zorg voor dat de overdracht 
van uw woning goed verloopt. U bent dan 
van de zorgen rond uw woning af. 

een veilig 
verkooptraject 
voor uw woning

Verkoop zonder volmacht
Wanneer u zelf zorgdraagt voor de ver-
koop van uw woning, kunt u ook zelf een 
makelaar inschakelen. Afhankelijk van 
de situatie zullen wij periodiek met u en 
de door u ingeschakelde makelaar contact 
opnemen om de voortgang van de verkoop 
te bespreken. Uiteraard kunt u contact met 
ons opnemen op het moment dat u vragen 
heeft of advies nodig heeft. Op het moment 
dat u een eindbod heeft ontvangen, neemt 
u contact met ons op. Wij laten dan uw 
woning l taxeren en aan de hand van het 
taxatierapport het bod beoordelen. Wanneer 
het bod akkoord is, kunt u de verkoop van 
de woning voortzetten. De notaris en de ma-
kelaar informeren u over de vervolgstappen. 

Veilingtraject
Wanneer het ons niet is gelukt om samen 
met u de woning via een makelaar te ver-
kopen, dan wordt uw woning per execu-
tieveiling verkocht. In dat geval schakelt 
Mender een notaris in. De notaris stelt in 
overleg met ons een datum vast waarop 
uw woning wordt geveild. Afhankelijk 
van de situatie kan het zo zijn dat u (of in 
het geval uw woning wordt verhuurd, uw 
huurder) voorafgaand aan de veiling de 
woning moet verlaten. Wanneer dit niet 
vrijwillig gebeurt, schakelen wij hiervoor 
een deurwaarder in. Hieraan gaat altijd 
een gerechtelijk besluit vooraf. Kandidaat 
kopers kunnen tot twee weken vooraf-
gaand aan de veiling een bod uitbrengen 
op uw woning. Wanneer wij één van deze 
biedingen accepteren, wordt uw woning 
verkocht zonder dat de veiling plaatsvindt. 
Wanneer wij de biedingen afkeuren, wordt 
uw woning geveild. Nadat uw woning ver-
kocht is op de veiling, is het aan de nieuwe 
eigenaar om afspraken met u te maken ten 
aanzien van het verlaten van de woning, 
als dat nog niet is gebeurd. 

mender. samen naar een duurzaam herstel

Nadat uw woning is verkocht 
neemt Mender contact met u op 

om afspraken met u te maken 
over een eventuele restschuld.
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