
 

Beste aspirant koper,  
 
Een bijzonder moment is daar; je staat op het punt om een nieuwe woning te kopen  
 
Bij Blauwhoed staan we nooit stil en willen het voor onze kopers zo makkelijk mogelijk maken om een woning te kopen. 
Een fysieke afspraak bij de makelaar is voor het ondertekenen van de koop- en aanneemovereenkomst niet meer nodig! 
Dit kan vanaf heden gewoon aan de eigen keukentafel, op de bank, in de tuin of waar het op dat moment uitkomt. Het 
enige wat nodig is om de stukken te ondertekenen is een telefoon, laptop of tablet.  
 
Het proces van digitaal ondertekenen leggen we graag even stap voor stap uit, zodat je van tevoren goed weet wat er 
gaat gebeuren.  
 

 
Stap 1 – Het opstellen van de contractstukken 
De betrokken makelaar stelt aan de hand van de door jou verstrekte persoonsgegevens de koop – en 
aanneemovereenkomst op. Deze wordt vervolgens naar je toe gestuurd ter controle. Het is belangrijk dat deze  goed 
gecheckt worden, want als alle partijen akkoord zijn met de opgestelde contracten, worden deze definitief gemaakt. 

Vanaf dat moment is het ook niet meer mogelijk wijzigingen aan te brengen in de contractstukken. Het proces van 
ondertekenen.nl wordt opgestart.  
 
Stap 2 – Ondertekenen van de contractstukken door jou 
Zodra de stukken definitief zijn ontvang je per e-mail een ondertekenverzoek; een link naar de juiste contractstukken op 
ondertekenen.nl.  
 
Voorafgaand aan het ondertekenen van de koop- en aanneemovereenkomst dient je identiteit te worden vastgesteld. Dit 
gebeurt via IDIN, de identificatie via je bank. Net zoals bij iDEAL log je in via een app of middels een pasreader in de 
vertrouwde omgeving van je eigen bank. Zorg er dus voor dat je deze klaar hebt liggen bij ondertekening. In plaats van 
een betaling te doen, identificeer je door middel van het inloggen. Bij het openen van een bankrekening heb je je al 
gelegitimeerd waardoor nu slechts bevestiging van je persoonsgegevens voldoende is.  
 
Nadat je identiteit is vastgesteld kun je vervolgens de contractstukken ondertekenen. Je ondertekent op een 
touchscreen met je vinger en via de laptop teken je met je muis. 
 
Stap 3 – De  ondertekenen de contractstukken door Blauwhoed en de aannemer 
Zodra jij als koper de contractstukken hebt getekend, worden deze ter ondertekening aangeboden aan Blauwhoed en de 
aannemer. Ook zij tekenen deze overeenkomsten digitaal. Hierna ontvang je direct per mail de door beide partijen 
getekende contracten en een echtheidscertificaat! Bewaar deze documenten goed (digitaal en/of hardkopie). Alle 
partijen (Blauwhoed, aannemer, notaris en waarborgfonds) ontvangen ook een kopie van de getekende contracten.  
 
En hoe daarna verder? 
Heb je de getekende contracten ontvangen? Dan gaat officieel de week bedenktijd in, evenals het 
financieringsvoorbehoud. Zodra alle stukken ten behoeve van de financiering van jouw nieuwe woning binnen zijn bij de 
notaris en alle opschortende voorwaarden zijn vervuld, wordt er een afspraak gemaakt om de leveringsakte (en 
eventueel splitsingsakte) te ondertekenen. Vanaf dat moment is de grond en bijbehorende woning officieel jouw 
eigendom! 
 

Heb je nog vragen of ben je op zoek naar meer informatie Bezoek onderstaande websites of stuur een mailtje naar het 
verkoopteam van Blauwhoed. 
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