
Koopgarant maakt een koopwoning 
betaalbaar en bereikbaar. Leek het 
kopen van een woning financieel niet 
haalbaar? Misschien wordt kopen 
dankzij de kortingsregeling toch be-
reikbaar door de lagere maandlasten. 
De terugkoopgarantie verzekert u 
bovendien van een snelle verkoop als u 
wilt verhuizen. Woongoed Zeist koopt 
de woning binnen drie maanden terug.  

Wie komt in aanmerking voor een 
woning met Koopgarant?
Iedereen die belangstelling heeft voor het kopen van een 
woning met Koopgarant. Huurders van een woning die wij 
met Koopgarant verkopen, kunnen hun eigen huurwoning 
kopen. Uiteraard is het niet verplicht te kopen. Wie niet wil 
kopen, blijft gewoon huren. Dan verkopen wij de woning 
pas als de huurder verhuist. 
Als er voor een woning meerdere belangstellenden zijn, krij-
gen huurders van Woongoed Zeist voorrang. Zijn er meer-
dere huurders van Woongoed Zeist, dan krijgt de huurder 
met de langste woonduur voorrang. Heeft niemand uit deze 
groep interesse, dan krijgen  huurders van andere Zeister 
woningcorporatiesuit de kans om de woning te kopen. Als 
laatste komen de overige belangstellenden in aanmerking. 

Goedkoper dankzij korting 
Met Koopgarant koopt u een woning met korting op de 
taxatiewaarde.Een onafhankelijk taxateur bepaalt de taxatie-
waarde. U kunt kiezen uit een korting van 10%, 15%, 20% of 
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25%. Dit maakt een koopwoning beter betaalbaar, terwijl u 
volledig eigenaar wordt van de woning. 

Erfpacht
De grond van een Koopgarantwoning wordt in erfpacht 
uitgegeven. Onderdeel van de verkoopprijs is het eeuwig 
afkopen van de erfpacht. Deze afkoopsom is in de koopsom 
inbegrepen. Door de erfpacht is het mogelijk om de bijzon-
dere Koopgarantvoorwaarden juridisch goed vast te leggen. 

Terugkoopgarantie
Als u wilt verhuizen,verkoopt u uw woning weer aan Woon-
goed Zeist. Wij kopen de woning binnen drie maanden van 
u terug. U loopt dus geen risico dat u lange tijd uw huis te 
koop heeft staan. U deelt met ons bij terugkoop in de winst 
of het verlies. Hoeveel winst of verlies voor uw rekening is, 
hangt af van het kortingspercentage dat u bij koop heeft 
gekozen. Een onafhankelijk taxateur bepaalt de waarde van 
de woning bij de terugkoop. 

Eigen verbeteringen
Door eigen verbeteringen, zoals een nieuwe keuken, badka-
mer of bijvoorbeeld het aanbrengen van een dakkapel, kan 
de waarde van de woning (extra) stijgen. Daarom benoe-
men we bij terugkoop de eigen verbeteringen aan de wo-
ning apart in de taxatie. Als blijkt dat de woning meer waard 
is  door de eigen verbeteringen, dan komt deze waardever-
meerdering volledig ten gunste van u. Daarin delen wij niet. 
Voorwaarde is wel dat verbouwingen goed zijn uitgevoerd 
en alle benodigde vergunningen zijn aangevraagd. 

De koop van een woning gaat in stappen
Als u de mogelijkheid krijgt om een woning te kopen, vertelt 
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een van onze verkoopmedewerkers wat u kunt verwachten 
en hoe de procedure eruit ziet. Als u besluit tot aankoop 
volgt er een aantal stappen. 

Tekenen koopovereenkomst 
Er wordt een koopovereenkomst opgemaakt. Het tekenen 
van een koopovereenkomst is niet vrijblijvend. Maar er zijn 
twee uitzonderingen: de bedenktijd en de ontbindende 
voorwaarden. 

Bedenktijd
Stel t u krijgt na het tekenen van de koopovereenkomst 
toch nog spijt krijgt van uw beslissing. Geen nood. U mag 
binnen drie werkdagen na ondertekening de koop onge-
daan maken zonder opgaaf van redenen.

Ontbindende voorwaarden  
In de koopovereenkomst staan ontbindende voorwaarden 
voor financiering. Als u binnen de aangeven termijn de 
financiering niet rond krijgt, gaat de koop niet door. U moet 
dit voor het verstrijken van de termijn schriftelijk laten 
weten. Ook kunnen wij u vragen om de afwijzingen te tonen 
van de banken. 
 
Nationale Hypotheek Garantie verplicht
Bij Koopgarant bent u verplicht om de woning met Nationa-
le Hypotheek Garantie te financieren. Lees hier meer over 
op www.nhg.nl.  
   
Kosten koper
Wanneer u een bestaande woning koopt, betaalt u behalve 
de prijs van de woning ook een aantal overige kosten, de 
zogenaamde “kosten koper”. Dat zijn bijvoorbeeld de no-
tariskosten, de overdrachtsbelasting en de kosten voor het 
afsluiten van een hypotheek. De kosten hangen deels af van 
de koopsom en bedragen meestal ongeveer 8% van deze 
som. Omdat u korting krijgt op de koopsom, vallen deze 
kosten bij Koopgarant lager uit. 

Overdracht
De notaris regelt de overdracht van de woning. Vlak voor 
de overdracht kunt u de woning nog inspecteren. Na de 
overdracht bent u de officiële eigenaar van de woning. 

Nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem 
dan contact op met Woongoed Zeist via info@woongoed-
zeist.nl of bel (030) 69 36 600.

Het kan voorkomen dat we de spelregels tussentijds moe-
ten aanpassen. Aan de inhoud van deze info kunnen geen 
rechten worden ontleend.  

Heeft u nog vragen?
Met al uw vragen kunt u terecht bij onze Klantenservice via 
e-mail of telefonisch. Komt u liever langs op kantoor? Ook 
daar staan wij u graag te woord.

Bezoekadres
Steniaweg 44, 3702 AH Zeist

Openingstijden
Maandag t/m donderdag : 8.00 tot 16.30 uur
Vrijdag: 8.00 tot 12.00 uur

Telefoonnummer
(030) 693 66 00

Reparatieverzoekenlijn
(030) 693 66 01

Postadres
Postbus 135, 3700 AC Zeist

E-mail
info@woongoedzeist.nl

Website
www.woongoedzeist.nl

Huurderportaal
https://mijnwoongoedzeist.nl
U kunt 24 uur per dag informatie opvragen 
via het portaal en onze website.


