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P R O C E D U R E   &  P L A N N I N G 
 

Terugkoop woning verkocht onder Koopgarant  

 

1 Eigenaar-bewoner meldt voorgenomen verkoop van de woning schriftelijk (middels 
aangetekende brief) bij MeerWonen 

 

2 MeerWonen stuurt schriftelijke ontvangstbevestiging waarin verdere procedure is 
vermeld. Hierbij wordt meegezonden het ‘keuzeformulier taxatie terugkoop’. 

Binnen 1 week 

3 Eigenaar-bewoner stuurt verdere informatie aan MeerWonen. Het betreft: 
ingevulde keuzeformulier taxatie, kopie legitimatiebewijs, burgerlijke staat, 
gewenste verkoopdatum, energielabel van de woning.   

z.s.m. 

4 MeerWonen geeft opdracht tot taxatie (indien eigenaar kiest voor optie 1. Bij optie 
2 geeft de eigenaar zelf opdracht aan de taxateur.   

Binnen 1 week  

5 Bij optie 1  neemt de taxateur neemt contact op met de eigenaar-bewoner om zo 
snel mogelijk te komen tot een afspraak in de woning. 

Binnen 2 weken  

6 De taxateur beoordeelt en waardeert de woning inclusief aanhorigheden volgens 
de betreffende Erfpacht- en koopgarantbepalingen. Hierbij worden de  zelf 
aangebrachte verbeteringen en toevoegingen apart gewaardeerd. 

Binnen 2 weken  

7 De taxateur brengt een taxatierapport uit aan MeerWonen. Het taxatierapport 
voldoet aan de eisen zoals vermeld in de Erfpacht- en koopgarantbepalingen 
horende bij de betreffende koopovereenkomst. In het taxatierapport wordt expliciet 
aangegeven welke verbeteringen de staat van de woning heeft ondergaan ten 
opzichte van de staat van de woning bij uitgifte en wat de effecten hiervan zijn op 
de waardestijging/waardedaling van de woning. 

Binnen 3 weken  

8 MeerWonen berekent de aankoopsom op basis van de taxatiewaarde en op grond 
van hoofdstuk F (versie 2009) of hoofdstuk 8, artikel 8.4 (versie 2011) van de 
oorspronkelijke akte van levering, waarin bepalingen zijn opgenomen omtrent af te 
dragen waardeontwikkeling en te verrekenen koperskorting. 

Binnen 4 weken 

9 MeerWonen doet formeel een terugkoopaanbod aan de eigenaar-bewoner 
middels een door beide partijen voor akkoord te ondertekenen document. Hierbij 
gaat gelijktijdig een exemplaar van het taxatierapport en een concept-
terugkoopovereenkomst naar de eigenaar-bewoner.  

Binnen 4 weken  

10 Eigenaar-bewoner heeft na ontvangst van het terugkoopaanbod, de concept-
koopovereenkomst en het taxatierapport 14 dagen de gelegenheid om kenbaar te 
maken dat hij zich niet kan verenigen met de vastgestelde waarden in het 
taxatierapport. 

Binnen 6 weken 

11 Indien de eigenaar/bewoner zich niet kan vinden in de vastgestelde waarden 
treedt de geschillenregeling in werking, zoals vermeld in hoofdstuk E, lid 5 (versie 
2009) of hoofdstuk 8, artikel 8.3 (versie 2011).  

 

12 Eigenaar-bewoner zendt zo spoedig mogelijk het terugkoopaanbod getekend 
retour en geeft eventuele wijzigingen door n.a.v. de concept-
terugkoopovereenkomst. Eigenaar-bewoner geeft de definitieve datum van 
verkoop door aan MeerWonen. Met de notaris wordt overlegd over de datum van 
het passeren van de akte van levering. 

Binnen 6 weken  

13 Na ontvangst van het getekende terugkoopaanbod en eventuele wijzigingen in de 
concept-terugkoopovereenkomst stelt MeerWonen de definitieve 
terugkoopovereenkomst op. 

Binnen 7 weken 

14 De (terug)koopovereenkomst wordt ter ondertekening voorgelegd aan de 
verkopende eigenaar-bewoner. 

Binnen 8 weken 

15 Na ondertekening wordt de koopovereenkomst doorgestuurd naar de notaris.  Binnen 9 weken 

16 De notaris draagt zorg voor het opmaken van de concept-akte van levering 
(transportakte) en concept-eindafrekening. 

Binnen 11 weken 

17 Eigenaar-bewoner en MeerWonen beoordelen elk afzonderlijk de concept-akte 
van levering en concept-eindafrekening en geven z.s.m. eventuele op- of 
aanmerkingen door aan de notaris.  

Binnen 12 weken 

18 De notaris draagt zorg voor het passeren van de akte van levering. Binnen 13 weken 

19 Op de dag van overdracht inspecteert MeerWonen de woning of deze wordt 
opgeleverd conform afspraken en worden de meterstanden opgenomen. 
Eigenaar-bewoner levert alle bij de woning horende sleutels in bij de notaris.  

Dag van 
overdracht 

 


