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1. Inleiding

Geachte heer De Vries,

U heeft de Aankoopindicator van Voorbeeldstraat 1 in Voorbeeldstad aangevraagd. Dat betekent dat u misschien wel uw droomhuis 
heeft gevonden en nieuwsgierig bent of u dit huis kunt kopen voor het bedrag dat u in gedachten heeft. Ik help u graag verder om 
uw droom te realiseren. Mag ik mij dan ook even voorstellen?

Mijn naam is José Poorta, NVM makelaar bij iBlue Makelaars. Ik heb veel ervaring met het aankopen van huizen. Daardoor weet ik 
heel goed hoe belangrijk het voor u is om én uw droomhuis te krijgen én de kosten zo laag mogelijk te houden. Ik begeleid u 
graag in uw volgende stappen. Maar laten we bij het begin beginnen.  

Dit rapport bevat een analyse van het huis Voorbeeldstraat 1 in Voorbeeldstad. Onderstaande vragen zullen worden beantwoord:
- Is de vraagprijs reëel?
- Hoe populair is het huis?
- Hoeveel transacties zijn er in deze buurt?
- Hoeveel gaat er in deze buurt normaal gesproken van de vraagprijs af?
- En, als ik iBlue inschakel, hoeveel bespaar ik dan op de koopsom?

Bovenstaande vragen kunnen wij beantwoorden doordat iBlue het grootste zoekersbestand van alle Nederlandse makelaars heeft. 
En vele huizen aankopen voor onze klanten. Hierdoor hebben wij veel inzicht in de behoefte en wensen van kopers én in wat de 
uiteindelijke aankoopprijzen zijn. 

Leest u het rapport op uw gemak door. Bent u dan nog steeds geïnteresseerd? Maak even een afspraak met mij. Door mijn ervaring 
kan ik u precies vertellen waar u op moet letten en welke strategie we moeten volgen. En dat vindt u uiteindelijk terug in uw 
aankoopprijs.

U kunt direct zelf een afspraak maken door contact op te nemen met mijn collega's van het Serviceteam. Dit kan tijdens 
kantooruren per telefoon op 088-7007007 (lokaal tarief) of door een e-mail te sturen naar info@iblue.nl.
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José Poorta
NVM makelaar en taxateur
iBlue Makelaars



2. Gegevens van het huis

Adres Voorbeeldstraat 1
Voorbeeldstad

Soort huis eengezinswoning Vraagprijs € 350.000

Type huis hoekwoning Dagen op de markt 173 dagen

Bouwperiode 1932 Aantal kamers 5

Woonoppervlakte 110 m2 Onderhoud binnen goed

Perceeloppervlakte 211 m2 Onderhoud buiten goed
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Gegevens van de buurt

Volgens onze gegevens staat het huis in de buurt Voorbeeldbuurt. De Aankoopindicator heeft een aantal huizen uit deze buurt 
geanalyseerd, gekeken wat de verkoopprijs was en hoe lang de huizen te koop hebben gestaan. Zo krijgt u ook een goede indruk 
van wat de huizen in de buurt kosten.

Aantal te koop staande huizen 66

Gemiddelde vraagprijs van te koop staande huizen € 320.674

Gemiddelde m2 prijs van te koop staande huizen € 2.804

Gemiddelde looptijd te koop staande huizen 196

Aantal verkochte huizen* 42

Gemiddelde transactieprijs van verkochte huizen* € 279.006

Gemiddelde m2 prijs van verkochte huizen* € 2.359

Gemiddelde looptijd van verkochte huizen* 138 dagen

Totaal aantal huizen** 2.430

Percentage nieuwbouw (gebouwd na 2000)** 11 %

Gemiddelde WOZ waarde (van de buurt)** € 276.000

De met een * aangegeven gegevens zijn gebaseerd op de transactiegegevens van het afgelopen jaar. De met een ** aangegeven gegevens 
komen uit de CBS wijk en buurtgegevens 2009. Let op: in dit deel van het onderzoek kijken wij naar alle typen woningen. Voor de waardering 
van het huis gebruiken wij gegevens van huizen die vergelijkbaar zijn met dit huis.



3. De mening van de iBlue makelaar over de vraagprijs
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Ik heb verschillende te koop staande en verkochte huizen uit de buurt (en vergelijkbare buurten in de omgeving) voor u op een rij 
gezet en op verschillende punten vergeleken. Zo krijgt u inzicht in de populariteit van het huis, een nieuwe blik op de vraagprijs van 
het huis en u krijgt een indicatie van de ‘urgentie’ van het huis. Bovendien krijgt u mijn voorstel voor een openingsbod en een 
indicatie van de verwachte aankoopprijs. Let op:  ik heb het huis zelf niet bezichtigd, graag doe ik dit samen met u om u 
daadwerkelijk te adviseren.

Populariteit van het huis in de buurt

In de figuur rechts ziet u hoe populair het huis is ten opzichte van andere huizen in dezelfde buurt. Als de wijzer in 
het midden staat dan is het huis even populair als de andere huizen in de buurt. Dit cijfer wordt bepaald aan de 
hand van de zoekers in ons bestand.

Urgentiemeter

De urgentiemeter geeft een indicatie of u snel moet handelen of niet. Er zijn diverse factoren die meetellen. Zo is de 
‘juiste’ vraagprijs van belang en wordt er naar het aantal transacties in de buurt ten opzichte van het aanbod 
gekeken. Ook worden de laatste prijswijzigingen goed in de gaten gehouden. Op de meter hiernaast ziet u in een 
oogopslag de urgentie om te handelen.

Vraagprijsanalyse

De vraagprijs van een huis komt meestal in samenspraak tussen de verkopende makelaar en de eigenaar tot stand. In bepaalde 
gevallen wil de eigenaar een minimale opbrengst, bijvoorbeeld om zijn hypotheek af te lossen. Soms is het belangrijk dat het huis 
snel wordt verkocht en is de vraagprijs scherp.

Mijn mening over de vraagprijs ziet u in onderstaande afbeelding. Uiteraard is dit op basis van de beschikbare gegevens, mijn oordeel 
kan beïnvloed worden door een bezichtiging ter plekke.

Staat de indicator op 'groen' dan vind ik de vraagprijs scherp. Staat de indicator op 'rood' dan vind ik de vraagprijs hoog.
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4. Verwachte aankoopprijs en tips

Verwachte aankoopprijs

Het is natuurlijk altijd lastig om een precieze aankoopprijs te voorspellen, vanwege de emotionele factor aan twee kanten:
- De kant van de verkoper: 'hoe graag wil de verkoper ervan af?'
- De kant van de koper: 'hoe graag wil de koper het huis hebben?'

De verkoper heeft in 95% van de gevallen een makelaar die hem ondersteunt en adviseert in de besluitvorming. Steeds meer kopers 
kiezen ervoor om een aankoopmakelaar in te schakelen. Een ervaren aankoopmakelaar kan u veel geld besparen. iBlue Makelaars is de 
grootste aankoopmakelaar van Nederland. U kunt profiteren van onze ervaring door mij in te schakelen.

Op basis van de beschikbare gegevens verwacht ik een aankoopprijs voor Voorbeeldstraat 1 in Voorbeeldstad die ligt tussen € 334.000
 en € 346.000. Let op:  ik heb het huis zelf niet bezichtigd en de verkopend makelaar niet gesproken, graag doe ik dit samen met u om 
u daadwerkelijk te adviseren.

Biedingsadvies

Ieder huis behoeft zijn eigen aankoopstrategie. Een aanpak kan zijn om direct een eindvoorstel neer te leggen. Een ander is om zo laag 
mogelijk te beginnen. Soms adviseer ik een strategie waarin de verkopende partij het eerste bod afwijst. De keuze voor de strategie is net 
zo belangrijk als een goed openingsvoorstel. Ik adviseer u een aankoopstrategie nadat ik samen met u het huis gezien heb.

Op basis van de beschikbare gegevens is mijn voorstel voor een openingsbod neer te leggen van € 330.000.

Wilt u meer kans maken om uw droomhuis tegen de beste prijs te krijgen? Maak dan een afspraak met mij. Samen stippelen wij een 
passende strategie uit om de slimste bieding neer te leggen.

Let op: bij het bieden moet u wel vermelden dat voor uw bod onderstaande voorwaarden gelden:
1. Onder voorbehoud van financiering met een termijn van minimaal 6 weken
2. Onder voorbehoud van een bouwkundige keuring met daarin een specifiek bedrag voor constructieve gebreken
3. Een geldigheidsduur van uw bod
4. Helderheid over de precieze opleverdatum van de woning
5. Uw voorwaarden inzake de notariskeuze

Heeft u hulp nodig om uw bod voor te bereiden? Bel 088- 700 7007 voor gratis Biedingsadvies of het inschakelen van een iBlue 
aankoopmakelaar.

Tips van iBlue Makelaars

Het belangrijkste van het kopen van een huis is dat het huis voldoet aan uw wensen en verwachtingen. Maar, er komt natuurlijk meer bij 
kijken. Een huis kopen is onderhandelen en al is de verkopende makelaar nog zo aardig, hij treedt altijd op namens de verkopende partij. 

Wat moet u doen als uw bod afgewezen wordt?
Als uw bod afgewezen wordt, betekent het dat de verkopende partij niet  met u in onderhandeling is. De verkopende partij is dan ‘vrij’ 
om met een andere partij de onderhandeling te starten. Een goed advies is in deze lastig. Soms zijn er echt andere bieders, maar soms 
ook niet. Er bestaat een kans dat een ander er met uw droomhuis vandoor gaat.
Uiteraard kunt u ons vrijblijvend bellen voor een vrijblijvend advies in uw specifieke situatie. Bel tijdens kantooruren 088-7007007, dan 
helpen wij u zo snel mogelijk.

Wat moet u doen als u een tegenvoorstel krijgt?
Let er op dat in het tegenvoorstel alle ontbindende voorwaarden mee zijn genomen, die u heeft afgegeven tijdens uw openingsvoorstel. 
Is dit het geval, dan kunt u uw bod verhogen. Ook hier kunt u een strategie volgen. U kunt 'vertragen' of 'versnellen' met het geven van 
uw tegenvoorstel. U kunt uw bod met kleine stapjes verhogen of een eindvoorstel neerleggen.



iBlue Makelaars - Zoveel makelaar als je nodig hebt. 6

Uw kansen vergroten

Hoe vergroot u uw kansen op een gunstige aankoop van het huis? 
1. Zorg dat u uw financiering op orde heeft. Heeft u al een gesprek met een hypotheekadviseur gehad? Is uw situatie nog hetzelfde? 

Weet uw hypotheekadviseur dat u op een huis aan het bieden bent?
2. Laat u niet in de kaart kijken. De verkopende makelaar wil graag weten wat uw financiële mogelijkheden zijn om een zo hoog 

mogelijke verkoopopbrengst voor zijn opdrachtgever te realiseren. 
3. Zorg dat u goed onderbouwde argumenten heeft waarom u deze bedragen biedt. Alleen maar een argument als ‘iedereen biedt toch 

10% minder’ klopt in veel gevallen niet en komt niet professioneel over.
4. Schakel een aankoopmakelaar in. 

Voordelen van een aankoopmakelaar

Voordelen van het inschakelen van iBlue Makelaars als aankoopmakelaar:
1. Kostenbesparing. iBlue haalt voor haar kopers meestal veel extra van de vraagprijs af. In deze regio en prijsklasse hebben wij voor 

onze klanten bij de laatste 10 aankopen gemiddeld 3,0 % extra * van de vraagprijs uit onderhandeld. Concreet betekent dit op de 
huidige vraagprijs een mogelijke extra besparing van € 10.000. Terwijl onze complete service u maar € 1495 kost.
* extra betekent dat iBlue gemiddeld meer van de vraagprijs afkrijgt dan alle andere transacties in die regio.

2. Begeleiding tijdens het gehele aankooptraject van aankoopbezichtiging tot het moment dat u de sleutels krijgt.
3. Grotere kans op het huis. Een huis wordt gegund door de verkoper. Ook al biedt een ander hoger dan u, dan kan het zo zijn dat u 

toch de nieuwe eigenaar wordt. iBlue Makelaars 'kaapt' regelmatig een huis voor de neus van ander weg, terwijl er een lager bedrag 
geboden is. De voornaamste reden hiervoor is dat iBlue Makelaars heel veel succesvolle aankopen op zijn naam heeft. De verkopende 
makelaar adviseert de verkoper om voor zekerheid te gaan. De ervaring van iBlue Makelaars is hierbij uw voordeel.

4. U houdt een goede verstandhouding met de huidige eigenaar. Tijdens onderhandelingen kan het er hard aan toe gaan. Als u iBlue 
inschakelt, zorgt iBlue ervoor dat wij de stevige boodschap vertellen. Door onze ervaring doen wij dit op een zo plezierig mogelijke 
manier. De onderhandeling is professioneel en wordt niet ‘persoonlijk’. Uiteindelijk gaat u wonen in het huis van de huidige eigenaar 
en komt u elkaar nog weleens tegen.

5. Inschakelen van de juiste professionals. Bij de aankoop heeft u diverse professionals nodig. Denkt u aan een notaris of taxateur. iBlue 
werkt samen met een selectie van uitstekende dienstverleners voor de laagste tarieven. Ook hiervan profiteert u. Bovendien schakelt u 
alleen de partijen in die u echt nodig heeft.

6. Vraagbaak. U loopt tijdens het kopen van een huis tegen allerlei zaken aan, waar u misschien nooit bij stil heeft gestaan. Op 9 van de 
10 vragen hebben wij een direct antwoord. Wel zo plezierig.

7. Bewezen succesvol.

Meer informatie en bestellen

Wilt u 
- meer informatie over hypotheken?
- een afspraak maken met een goed opgeleide hypotheekadviseur?
- meer informatie over de aankoopopdracht van iBlue Makelaars?
- gebeld worden over de aankoopopdracht?
- iBlue inschakelen als aankoopmakelaar?

Wat moet u doen als u het huis graag wilt kopen, maar de onderhandeling loopt vast?
Het is verstandig om bij uzelf na te gaan hoe graag u het huis wilt en of u het huis kunt betalen. Vraag in deze situatie de mening van 
een professional.

Wat moet u doen als u geen reactie krijgt of niet snel een reactie krijgt?
Er worden veel tactieken toegepast om u uit uw 'tent te lokken'. Niet of heel laat reageren kan daar één van zijn. Probeer zelf de regie 
in de hand te houden door bijvoorbeeld deadlines mee te geven. Als u de verkopend makelaar belt met de vraag waarom hij niet 
reageert, dan laat u duidelijk merken ‘heel graag te willen’. En dat kan nadelig zijn voor uw onderhandelingspositie.

http://www.ing.nl/particulier/hypotheken/index.aspx
http://www.iblue.nl/Pages/financieel.aspx
http://www.iblue.nl/Pages/aankoopdiensten.aspx?productID=05b7b42f-bfe9-de11-a02f-00226403ebb6
http://www.iblue.nl/Pages/hulp-bij-aankoop.aspx
http://www.iblue.nl/Pages/aankoopdiensten.aspx?productID=05b7b42f-bfe9-de11-a02f-00226403ebb6
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5. Overzicht van huizen in de buurt

Adres Voorbeeldplein 3 
Voorbeeldstad

Voorbeeldstraat 12 
Voorbeeldstad

Voorbeeldweg 101
Voorbeeldstad

Vraagprijs € 389.000 € 380.000 € 389.000
Prijs per m2 € 2.881 m2 € 2.657 m2 € 3.442 m2
Aantal dagen op de markt 426 350 196
Woonoppervlakte 135 143 113
Aantal kamers 5 5 4
Onderhoud binnen goed goed goed
Onderhoud buiten goed goed goed

Duurdere huizen

Goedkopere huizen

Om een nog completer beeld voor u te schetsen, vindt u hier een overzicht van huizen in de buurt die óf duurder óf goedkoper zijn dan 
Voorbeeldstraat 1 in Voorbeeldstad. Wilt u precies weten hoeveel u in uw situatie kunt lenen? Maak een afspraak met een ervaren ING 
Hypotheekadviseur. Hij vertelt u, geheel vrijblijvend, waar u aan toe bent. Bel voor een afspraak: 088-7007007 (lokaal tarief).

Adres Voorbeeldkade 7 
Voorbeeldstad

Voorbeeldlaan 22
Voorbeeldstad

Voorbeelddreef 131
Voorbeeldstad

Vraagprijs € 312.312 € 299.000 € 315.000
Prijs per m2 € 2.348 m2 € 2.875 m2 € 2.625 m2
Aantal dagen op de markt 118 202 221
Woonoppervlakte 133 104 120
Aantal kamers 5 4 6
Onderhoud binnen goed goed goed
Onderhoud buiten goed goed goed
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6. Uw nieuwe huis kopen

Een nieuw huis kopen is een spannende aangelegenheid. iBlue Makelaars is dé grootste aankoopmakelaar van Nederland en er is geen 
klant geweest die niet op z’n minst een beetje nerveus was. Goede begeleiding voorkomt een hoop stress en kan behoorlijk wat geld 
schelen.

Waar moet u op letten?
De vraagprijs van uw nieuwe huis en de uiteindelijke koopprijs zijn natuurlijk belangrijk. Daarnaast verzorgt uw iBlue makelaar ook 
het meest gunstige overdrachtsmoment, de roerende zaken, de (bouwkundige) staat van het huis, de juridische voorwaarden en of het 
huis inderdaad voldoet aan uw (toekomstige) wensen.

De diensten van iBlue
Bij iBlue krijgt u zoveel makelaar als u nodig heeft. Wilt u graag zelf een bod doen? Vraag dan een gratis Biedingsadvies aan. iBlue 
helpt u gratis met een openingsbod. Of wilt u een optimale service tegen de beste prijs? Dan kiest u voor het Aankooppakket. Hiermee 
krijgt u een complete service voor een vast laag tarief. Uw iBlue makelaar helpt u stap voor stap. Van de bezichtiging tot en met de 
inspectie en levering van uw nieuwe huis. 

Eerst zelf kijken
Veel mensen willen eerst zelf naar een huis kijken. Helemaal niet zo gek, want dan ziet u direct of het huis voldoet aan uw 
verwachtingen. En als u echt geïnteresseerd bent, schakelt u direct uw iBlue makelaar in. iBlue kan u in de meeste gevallen dezelfde 
dag nog helpen. 
Uw iBlue makelaar gaat dan met u mee naar het huis en wijst u op de belangrijkste zaken. Vervolgens bepaalt u samen de 
aankoopstrategie. U wilt het huis niet mis lopen, maar zeker niet te veel betalen. Met een iBlue makelaar kunt u er zeker van zijn dat u 
nooit te veel zult betalen.

Extra korting op de aankoop
Bij de meeste gekochte huizen zit er een verschil tussen de vraagprijs en de verkoopprijs. Als u iBlue laat onderhandelen is dit verschil 
nog groter: gemiddeld onderhandelt uw iBlue makelaar € 8.000 extra van de vraagprijs af!

- Biedingsadvies gratis advies inzake uw openingsbod (als u zelf wilt onderhandelen)

- Aankooppakket complete service tegen een vast tarief van € 1495 inclusief BTW.
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7. iBlue.nl en Mijn iBlue

Naast deskundige makelaars heeft iBlue ook een gratis unieke online omgeving. Op iBlue.nl kunt u een persoonlijk account aanmaken 
waarmee u niet alleen uw droomhuis kunt vinden, maar ook de verkoop van uw huis stap voor stap kunt volgen.

Hulp bij aankoop
Het kopen van een huis gebeurt niet zomaar. U gaat zich eerst oriënteren en dan maakt u een selectie van huizen die u eventueel wilt 
bezichtigen. Met Mijn iBlue heeft u een eigen online omgeving waar u alles op een rij kunt zetten en bewaren. U maakt gratis een 
profiel aan en zet al uw wensen op een rijtje. iBlue heeft toegang tot de NVM database, dus u heeft
toegang tot bijna alle te koop staande huizen in Nederland. Bent u geïnteresseerd in een huis? Via iBlue vraagt u eenvoudig informatie 
aan. En wilt u zelf een bod uitbrengen? Dan kunt u gratis Biedingsadvies ontvangen via een eenvoudig formulier. Wilt u liever begeleid 
worden gedurende alle verkoopstappen, van de onderhandeling tot aan de notaris? Schakel dan een iBlue aankoopmakelaar in. Voor 
een vast laag tarief van € 1.495,- beschikt u bijvoorbeeld altijd over de juiste informatie van het huis en wordt er scherp onderhandeld 
door een ervaren makelaar.

Hulp bij verkoop
Bij iBlue kunt u gratis een huisprofiel aanmaken. U kunt uw huis vergelijken met huizen uit uw buurt en zien hoe lang andere huizen
te koop staan. Als uw huis eenmaal online te koop staat, kunt u ook zelf op elk moment van de dag uw verkooptekst, de vraagprijs,
de kenmerken en foto’s van uw huis controleren en als u dat wenst aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld de foto’s aanpassen als u een 
reactie hebt gekregen na een bezichtiging. Bij Mijn iBlue hoort ook een nauwkeurige Concurrentie Analyse. Hiermee krijgt u inzicht in 
hoe uw huis in de markt staat ten opzichte van andere huizen die te koop staan.

Verstandig, een hypotheekadviesgesprek
Bij de aan- en verkoop van een huis komt veel kijken. En het belangrijkste is misschien wel het financiële plaatje. Want, hoe staat u
er nu voor? Wat heeft de verkoopprijs van uw huis voor invloed op het kopen van een nieuw huis? En welke hypotheekvorm hoort
daar bij? Een hypotheekadviseur van de ING zet alles graag voor u op een rijtje. Geheel vrijblijvend. Maak vandaag nog een afspraak,
dan weet u precies waar u naar op zoek kunt. Bel 088-7007007 (lokaal tarief).
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8. Contact met iBlue

Wilt u ons opzoeken?
iBlue makelaars heeft meerdere vestigingen in Nederland. Het actuele overzicht vindt u op www.iblue.nl. 
Het hoofdkantoor van iBlue Makelaars is gevestigd aan de Krijn Taconiskade 440 in Amsterdam.

Onze telefoonnummers
Om het voor u gemakkelijk en voordeliger te maken gebruikt iBlue Makelaars lokale nummers. Zit uw lokale nummer er niet tussen? 
Bel dan 088-7007007 deze belt u in heel Nederland met lokaal tarief. 
Let op: niet in alle plaatsen heeft iBlue een vestiging. Het actuele overzicht staat op www.iblue.nl.

Bel ons met lokaal tarief op 088-7007007 of vanuit:

Almere 036-7999009 Alkmaar 072-7999003 Amsterdam 020-7075999

Amersfoort 033-7999007 Apeldoorn 055-7999001 Arnhem 026-7999005

Breda 076-8080150 Bussum 035-7999009 Delft 015-7999001

Den Bosch 073-7999000 Den Haag 070-7999009 Dordrecht 078-7999005

Eindhoven 040-7999009 Groningen 050-7999009 Haarlem 023-7990093

Heemstede 023-7990093 Heerenveen 0513-799906 Hengelo 074-7999002

Hilversum 035-7999009 Hoofddorp 023-7990093 Hoogeveen 0528-799001

Leiden 071-7998009 Maarssen 0346-707598 Naarden 035-7999009

Nijmegen 024-7990004 Purmerend 0299-799096 Rhoon 010-7998100

Rotterdam 010-7998100 Rijswijk 070-7999009 Tilburg 013-7999000

Utrecht 030-7990009 Venlo 077-7999000 Wassenaar 070-7999009

Zaanstad 075-7990901 Zoetermeer 079-7999009 Zwolle 038-7999000

Post
U kunt uw post (gratis) sturen naar:
iBlue Makelaars
Antwoordnummer 39422
1090 VD Amsterdam

E-mail/internet
Onze portal is te bereiken via www.iblue.nl. 
E-mailen kunt u naar info@iblue.nl. 

http://www.iblue.nl/
mailto:info@iblue.nl
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9. Disclaimer

De Aankoopindicator wordt u geheel vrijblijvend en gratis aangeboden door NVM Makelaar iBlue Makelaars. 

De Aankoopindicator is gebaseerd op de door de verkopend makelaar ingevulde gegevens in de NVM database betreffende te koop 
staande woningen in Nederland en op basis van de door de Nederlandse Vereniging van Makelaars verzamelde statistische gegevens. 
De Aankoopindicator wordt samengesteld zonder fysieke bezichtiging ter plaatse en kan niet worden gebruikt als taxatie. 

De Aankoopindicator is uitsluitend bedoeld om u een eerste indruk te geven van een verwachte uiteindelijke koopprijs en passend 
openingsbod. De Aankoopindicator kan geenszins worden opgevat als een aankoopadvies. 

Bij het samenstellen van de Aankoopindicator is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter voorkomen dat de 
Aankoopindicator onvolledig is of onjuistheden bevat. Indien u voornemens bent om over te gaan tot het doen van een bod op de 
woning van uw voorkeur dan wel tot aankoop hiervan, raden wij u aan om contact op te nemen met een door de NVM erkende 
makelaar van iBlue Makelaars.

ING en/of iBlue Makelaars is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit het gebruik, op welke 
wijze dan ook, van de aangeboden informatie op basis van de Aankoopindicator.

Aan de uitkomsten van de Aankoopindicator kunt u geen rechten ontlenen. Alle rechten en wijzigingen voorbehouden.


