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Het kopen van een huis: de overdracht bij 
de notaris
Gepubliceerd op dinsdag 05 november 2002

Door Nico van Dijk
Als na alle voorbereidingen de grote dag eenmaal daar is, kom 
je bij de notaris op kantoor. Neem een geldige legitimatie mee, 
want anders loop je het risico dat het feest niet doorgaat.

Voordat je tekent, leest de notaris eerst de stukken voor en 
wordt, als je daar prijs op stelt, de juridische rimram in gewoon 
Nederlands uitgelegd.

Daarna mag je je handtekening zetten onder zowel de 
leveringsakte als de hypotheekakte. De verkopende partij 
tekent de leveringsakte eveneens en de hypotheekverstrekker 
zal dat doen met de hypotheekakte. Omdat zo'n bank, 
verzekeraar of pensioenfonds meestal niet zelf bij de 
overdracht aanwezig zal zijn, wordt meestal een medewerker 
van het notariskantoor gemachtigd om namens de 
hypotheekverstrekker een krabbel te zetten. Pas als de notaris 
zowel de leveringsakte als de hypotheekakte getekend heeft, 
ben je de trotse eigenaar van een huis en mag je dertig jaar 
aflossen. Zorg wel even dat je op de dag van de overdracht al 
een opstalverzekering voor je huis hebt afgesloten. De tent zal 
maar net die dag door de bliksem getroffen worden en tot de 
grond toe afbranden.

Openbare stukken
Daarna kun jij gaan klussen en verhuizen, maar ook voor de 
notaris is het werk nog niet gedaan. Hij zorgt ervoor dat de 
leveringsakte en een kopie van de hypotheekakte 
ingeschreven worden in de registers van het Kadaster. Dat zijn 
openbare stukken, want de wetgever vindt dat iedereen moet 
kunnen nagaan wie de eigenaar van een bepaald huis is. Ook 
kun je dan als potentiële onderhuurder nagaan wat je rechten 
zijn als je een deel van een koophuis huurt.

Aflossen
Na de overdracht heeft de huizenkoper pas zo'n dertig jaar 
later, tenzij je voor die tijd je huis verkoopt, weer met de notaris 
te maken, namelijk als de hypotheek is afgelost. De notaris 
stelt dan, na toestemming van de hypotheekverstrekker, een 
vervallenverklaring op, oftewel een akte van royement. 
Daarmee wordt de hypotheekakte uit de openbare registers 
verwijderd.

Bronnen:
De goedkoopste notaris.nl, Koninklijke Notariële Broederschap, 
Notaristariven.nl, Eerste keer een huis kopen

Dit artikel maakt deel uit van de special: Eigen huis en geld
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