
Spelregels bieden: Verkoop onder gesloten omslag-principe: Watertorenstraat 45, 3930 Hamont 
Hoe doe je een bod? Onderstaande even op een rijtje onze spelregels: 
 
U stuurt het bod per mail aan erik@thuysvastgoed.be met de volgende punten: 
 

1) Gegevens. Volledige naam/namen, telefoonnummer(s) en mailadres(sen) en bij voorkeur 
handtekening(en) van alle betrokken kandidaat-kopers.  

2) U vermeldt het volgende: “Ik/Wij heb/ben de spelregels tot bieden en de websiteomschrijving en 
alle bijlagen op de website, zoals bodemattest, kadastrale info, asbestattest, stedenbouwkundige 
info, watertoets/risico overstromingen/overstromingsrapport, VLM Recht van voorkoop, EPC, 
elektrische keuring, keuring zonnepanelen, perceelsrapport erfgoed, D/C a la carte, perceelsinfo, 
oorspronkelijke plan en huidige situatieplan en zijn kundig geïnformeerd door de verkopers en 
makelaar” 

3) Motivatie. Korte motivatie waarom de verkopers aan u moeten verkopen en waarom u de woning wilt 
hebben. 

4) Prijs. Prijs die u voor de woning wilt betalen. Let op: vraagprijs: €389.000,- exclusief kosten koper. U 
bent welkom te bieden wat u wilt bieden, let op: u heeft maar 1 kans! Weet dat de verkoper natuurlijk 
gaat voor een fijne en vlotte overdracht, zekerheid van financiering en mooie prijs 

5) Overname roerende goederen. U kunt zelf aangeven als u zaken wilt overnemen en wat u hiervoor 
wilt geven (gordijnen, lampen, meubels enz.). De verkopers kunnen hier dan over nadenken. 

6) Financiële draagkracht.  
o Hoe financiert u de woning (% eigen geld, % hypotheek)? Let op% van de verkooprijs (niet 

totaalsom met de bovenop komende kosten als registratierechten en notaris-, 
verkoopakte/hypotheekaktekosten 

o Bent u reeds in gesprek met Belgische banken over een hypotheek en wat is de status 
hiervan? Graag toelichting hierover (bank/contactpersoon). Bewijsstukken die uw 
financiering staven en vertrouwen wekken mogen toegevoegd worden, dit is niet verplicht, 
maar zeker prettig.  

7) Opschortende voorwaarden. Welke opschortende voorwaarden verklaart u van toepassing? Bij het 
van toepassing verklaren van de opschortende voorwaarde ‘verkrijgen financiering’ graag aangeven 
voor welk bedrag. Let op: opschortende voorwaarde ‘verkoop eigen woning’ kan niet ingezet worden 
als voorwaarde. 

8) Voorschot: vermelding dat u wel/niet een voorschot/waarborg kunt overmaken aan uw notaris van 
10% van de verkoopprijs bij ondertekening van de onderhandse overeenkomst. Indien niet, wat is dan 
een alternatief? 

9) Notaris van uw keuze: zelfde notaris als de verkoper (notaris Wendy Geusens te Hamont) of een 
andere notaris en zoja, wie? 

10) Datum overdracht. De verkoper geeft de voorkeur aan medio tweede helft juni 2023. Wat is uw wens 
en bent u flexibel?  

 
Uw bod dient ten vroegste woensdag 29 maart 2023 om 8.45 uur binnen te zijn en ten laatste woensdag 29 
maart 2023 om 9.00 uur op eerdergenoemd mailadres (of in overleg op een ander tijdstip of andere manier 
indien niet mogelijk per mail). Alle binnenkomende mails worden naast elkaar gelegd vanaf woensdag 29 maart 
om 9.00 uur. U krijgt een bevestiging van ontvangst ten laatste woensdag 29 maart om 9.05 uur. Krijgt u deze 
niet, dan moet u ons meteen bellen op +32-11-66 59 66 om te checken of uw mail en bod aangekomen zijn en 
in behandeling wordt genomen. U wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht na gesprek met de verkopers. 
Zorg dat u goed bereikbaar bent om alles snel af te kunnen handelen. Indien u niet bereikbaar bent, geef dit 
tijdig aan. 
Wilt of kunt u niet direct een bod doen? Laat ons dit ook even weten. Als er meerderen langer de tijd nodig 
hebben, dan lassen wij mogelijk nog een tweede biedingsmoment in.  Hierover bieden we geen garanties. 
 
Let op: Een bod is altijd bindend  
Het is dus belangrijk om vooraf te bekijken of je de financiële mogelijkheid hebt om dit bod uit te brengen en 
hoeveel je evt. kan lenen. Een bod is altijd een exact geldbedrag. Schrijven dat je bijvoorbeeld 5% boven het 
hoogste bod gaat, is niet toegelaten. Ook wordt er aangeraden om een geldigheidstermijn op je bod te zetten. 
Anders loop je het risico dat je bod blijft doorlopen, zelfs wanneer je het wilt stopzetten. Bij ondertekening van 
een koopovereenkomst dient er standaard 10% van de koopsom betaald te worden als voorschot op 
derdenrekening van uw notaris. Met akkoord van de verkoper kan hiervan worden afgeweken. 
Indien u vooraf vragen heeft aangaande de woning of wijze van bieden, kunt u ons mailen: 
erik@thuysvastgoed.be  
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Groet, Team ’t Huys Vastgoed 


