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Paraaf voor 
akkoord:

Op         (datum)                                  

is door    (naam)

(hierna te noemen ‘de opdrachtgever’) 

aan MIQA makelaardij de opdracht verstrekt voor de woningruilservice.

1.  Personalia opdrachtgever(s) 
 Opdrachtgever Partner en/of mede-aankoper
Voornamen (als in paspoort/ID)

Roepnaam

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer privé 

Telefoonnummer werk

Mobiele nummer

E-mailadres

Samenlevingsvorm  Alleenstaand

  Gehuwd in gemeenschap van goederen

  Gehuwd onder huwelijkse voorwaarden 

   Partnerregistratie in  

gemeenschap van goederen

   Partnerregistratie met  

overlijdensrisicoverzekering
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2.  Documenten ten behoeve van het dossier

Voor een correcte dossiervorming heeft MIQA Makelaardij onder andere de volgende zaken nodig:

Document  
Kopie identiteitsbewijs  

Ondertekende en geparafeerde privacyverklaring (zie blz 7)   

Ingevulde en ondertekende EU richtlijn consumenten rechten inzake bedenktijd (zie blz 9) 

Ingevulde woonwensenformulier (zie blz 6)   

Ingevulde woningkenmerken eigen woning   

2

Dit document is bedoeld als middel om vroegtijdig zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen over u, uw te verkopen woning 

en over de woning die u zoekt. Het zal dan ook als basis dienen voor het dossier op het kantoor van MIQA makelaardij te Deventer. 

Naast bron van informatie heeft dit document een formeel karakter. Het is tevens het officiële opdrachtformulier. Nadat wij het 

volledig ingevulde exemplaar van u hebben ontvangen, gaan wij dit verwerken. 

We verzoeken u vanaf hier het document zo volledig mogelijk in te vullen en te paraferen.

Informatieformulier voor woningruil

  Partnerregistratie met  

partnerschapsvoorwaarden

  Samenwonend met  

samenlevingscontract

  Samenwonend zonder  

samenlevingscontract

 Weduwnaar/weduwe



Verkoopkosten Bij een geslaagde woningruil bedragen de verkoopkosten €2995,- incl. btw. 

 Te voldoen bij de notaris tijdens de notariële overdracht van de woning.

4.  Algemene zaken

Hoe bent u in contact gekomen met MIQA?

 Via bekenden

 Via internet, welke site:

 Kennen MIQA medewerker

 Al eerder zaken gedaan met MIQA  

 Via de vlaggen/borden in de buurt

 Overig nl:  

Paraaf voor 
akkoord:
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Informatieformulier voor woningruil

3.  Zakelijke uitgangspunten voor de opdracht

Intrekking van de opdracht  De opdracht is op basis van No cure - No pay; indien MIQA makelaardij geen match 

tot stand kan brengen zullen er geen kosten in rekening gebracht worden. U kunt uw 

opdracht kosteloos annuleren.

Notariële akte en  De opdrachtgever stemt ermee in dat de notaris vóór het verlijden van de akte van 

nota van afrekening  levering aan het NVM-lid een exemplaar van het concept van die notariële akte en de 

nota van afrekening ter inzage verstrekt.



5. Het stappenplan
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Informatieformulier voor woningruil

1. U vult dit opdrachtformulier in en levert deze ondertekend in bij MIQA.

4. MIQA gaat op zoek naar de geschikte match.

3. MIQA maakt een dossier aan voor uw te verkopen woning met de door u opgegeven woonkenmerken.

2. U stuurt ons maximaal vijf foto’s (vooraanzicht, woonkamer, keuken, badkamer, tuin) van uw te verkopen woning via een e-mail 

naar info@MIQA.nl. Vermeld in het onderwerp “Foto’s woningruil [het adres van uw te verkopen woning]”

5. Indien een potentiële match is gevonden, zal MIQA in overleg met u en de potentiële koper/verkoper de afspraken inplannen 

voor de bezichtigingen van de woning. 

6. MIQA bepaalt de waardes van de betreffende woningen.

7. Bij akkoord van beide partijen stelt MIQA de koopovereenkomsten op en zal de benodigde documenten hiervoor opvragen.

8. Indien u dit wenst, helpt MIQA u met het uitzoeken van de beste tussenpersoon voor uw hypotheek en notaris.

9. Op de dag van de notariële overdracht, zal MIQA de eindinspecties samen met u uitvoeren.

10. Gefeliciteerd, de match is geslaagd!
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6. Kenmerken te verkopen woning

Adres 

Type woning   tussenwoning  appartement

 hoekwoning 

 twee-onder-een-kapwoning 

 vrijstaande woning

Geef een geschatte waarde van
uw woning

Ligging  in het centrum  vrij uitzicht

 in woonwijk  aan water

 aan drukke weg  aan rand dorp/stad

 aan rustige weg  buiten bebouwde kom

Bijzonderheden geschat woonoppervlakte  m2 

aantal slaapkamers 

overig

Overige informatie

Informatieformulier voor woningruil

Graag hierover contact met de makelaar.

€



6

Holterweg 63 - 7429 AE Deventer - T 0570-65 95 95 - E info@MIQA.nl  www.MIQA.nl

Koopprijs  van                t/m 

Soort woning   eengezinswoning  bungalow

  appartement  woonboerderij

  herenhuis  landhuis

  villa

Type woning   vrije woning   geschakelde woning

   helft van dubbel   hoekwoning

   tussenwoning overig 

Ligging   in het centrum   vrij uitzicht

   in woonwijk   aan water

   aan drukke weg   aan rand dorp/stad

   aan rustige weg   buiten bebouwde kom

Plaats   Bathmen   Okkenbroek

   Diepenveen   Olst

   Epse   Raalte

   Gorssel   Schalkhaar

   Holten   Twello

   Lettele overig 

Wijk Deventer   Centrum   Vijfhoek

   Borgele/Platvoet   Groot Douwel/Klein Douwel

   Rielerweg e.o.   Blauwenoord/Oostrik

   Voorstad   Colmschaterenk/Bramelt

   Worp   Essenerveld/Swormink

   Zandweerd/Zwolsewijk   Colmschate dorp/Oxe

   Keizerslanden/Ziekenhuisbuurt   Rivierenwijk

Bijzonderheden Woonoppervlakte  m2 Perceeloppervlakte  m2

  Garage/berging Min. aantal slaapkamers 

  Slaapkamer begane grond Ligging tuin 

  Badkamer begane grond overig 

6.  Woonwensen formulier

Overige informatie

Informatieformulier voor woningruil
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Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw NVM-makelaar en de NVM omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door NVM-makelaars vastgelegd?
U bent op zoek naar een andere woning

Wanneer u een NVM-makelaar inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende  

gegevens vast:

  uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres

  het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen

  gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs

  de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk uw leeftijds- en inkomenscategorie en  

gezinssamenstelling 

  wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum  

overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar

Wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door een NVM-makelaar,  

dan kan het makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

  uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres 

  gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs  

en de transactiedatum de reden van koop of huur uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling gegevens over  

uw oude woning zoals de koop- of huurprijs overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

Waar gebruiken NVM-makelaars deze gegevens voor?
U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning

Uw NVM-makelaar gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen 

ook worden gebruikt:

  om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in 

verkoopbrochures om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt) voor 

het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw NVM-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren voor het toezenden van 

informatie over producten en diensten van uw makelaar; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen 

met uw makelaarskantoor.

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar

De NVM-makelaar van de verkoper of verhuurder gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de 

koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

  voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht

  voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de NVM-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren

NVM-uitwisselingssysteem
De systemen van uw NVM-makelaar zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van de NVM. Dit systeem bevat actuele 

informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij NVM-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn  

gegeven. Alle NVM-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het NVM-uitwisselingssysteem 

worden gebruikt kunt u hierna lezen.

Informatieformulier voor woningruil



Over de NVM
De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De NVM biedt ondersteuning aan de bij haar 

aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen 

over woningen en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein.

Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd?
Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de  

gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens.  

Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor?
De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt 

de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de 

presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.

Toegang tot gegevens
NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop 

en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het 

systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssys-

teem aan geselecteerde derden, waaronder aan:

  taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten 

gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woning-

markt universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties 

voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar 

mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen 

om dit te waarborgen.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw NVM-makelaar en de NVM zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden be-

schermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden 

bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van 

wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Aangezien de NVM geen namen of andere direct identificerende gegevens verwerkt, dient u uw verzoeken tot inzage, correctie of 

verwijdering van gegevens te richten aan uw makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Uw makelaarskantoor zal 

in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal 

uw makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de 

betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Voor akkoord, plaats en datum: 

De opdrachtgever                                                                                                Partner
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EU RICHTLIJN CONSUMENTENRECHTEN
Wanneer de opdracht betrekking heeft op dienstverlening ten aanzien van voor bewoning bestemde ruimte, is op deze opdracht tot 

dienstverlening:

  Geen bedenktijd van toepassing, indien de opdracht tot stand is gekomen op het kantoor van de makelaar;

  Veertien dagen bedenktijd na ondertekening van toepassing, indien de opdracht op een andere wijze tot stand is gekomen dan op 

het kantoor van de makelaar.

Ingeval de makelaar de opdrachtgever niet heeft geïnformeerd over de bedenktijd, wordt deze verlengd tot maximaal één jaar na de 

totstandkoming van de opdracht. Ontvangt de opdrachtgever deze informatie op een later moment alsnog van de makelaar, dan geldt 

de bedenktijd van veertien dagen vanaf dat moment.

Als de opdrachtgever gebruik wil maken van zijn recht op herroeping van de opdracht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel 

van een expliciete schriftelijke of elektronische mededeling aan de makelaar. Na ontvangst van deze mededeling stuurt de makelaar 

onverwijld een ontvangstbevestiging.

Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn recht op herroeping van de opdracht, zijn de kosten slechts verschuldigd voor zover zij 

daadwerkelijk gemaakt zijn.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op de bedenktijd ligt bij de opdrachtgever.

Verklaring opdrachtgever ten aanzien van de bedenktijd

De opdrachtgever verklaart expliciet van zijn bedenktijd af te zien en verzoekt de makelaar direct te beginnen met zijn 

dienstverlening:  

 ja    nee  (aankruisen wat van toepassing is) 

Voor akkoord,

De opdrachtgever

Partner

Plaats en datum:  

Informatieformulier voor woningruil



Raquel van Aalst
Aankoopcoördinator

Raquel is commercieel medewerker binnendienst 
bij MIQA Makelaardij en is dol op haar vak, vooral 
omdat het zo veelzijdig is. De ene keer adviseert ze 
klanten in het voortraject bij het aankopen van een 
huis, de andere keer stelt ze de aktes op als de koop 
is gesloten. Zij houdt van de juridische aspecten van 
het vak, pluist graag de kleine lettertjes uit. Laat de 
juridisch lastige situaties maar aan haar over, Raquel 
weet er raad mee. Precies wat nodig is bij het (ver)
kopen van een huis, want daar komt nogal wat bij 
kijken. Het contact is altijd persoonlijk en intensief.

Irma Sollie
Mede-eigenaar

Irma is de grote verbinder van dit kantoor, 
de katalysator. Zij zorgt dat alle schoteltjes 
in de lucht blijven balanceren. Dat alles strak 
georganiseerd wordt achter de schermen. Dit 
doet zij met een tomeloze dosis energie en met 
hart voor haar medewerkers en haar klanten. 
Met 15 jaar ervaring als procesmanager zit Irma 
hier helemaal op haar plaats en stuurt zij haar 
personeel gedreven aan. De afwisseling van 
hard werken en af en toe met het hele team een 
gezellig uitje of een lief cadeautje, maakt dat 
het team een hechte band heeft. Succes moet 
gevierd worden, toch?

Tom Oosterhuis
NVM Makelaar / Taxateur

De uitdaging in het makelen vindt Tom in het 
helpen van zijn klanten bij de verkoop van hun 
huis en de complexiteit die daar bij komt kijken. 
De klant heeft iemand nodig die verstand van 
zaken heeft. Iemand die duidelijk uit kan leggen 
wat wel en wat niet kan. Op een eerlijke manier. 
Dat is Tom. Dit is een intensief proces waar ook 
de bijbehorende emoties bij komen. Deze schuwt 
Tom niet en vergezeld van jarenlange ervaring 
stuurt hij dan ook graag bij. Met zoveel vrouwen 
op kantoor is hij inmiddels wel wat gewend, 
aldus Tom.

Annemarie Roeterdink
Commercieel medewerkster binnendienst

Eén van de belangrijkste beslissingen in een 
mensenleven is het kopen van een huis. Dit is een 
intensief proces, waar heel wat meer bij komt kijken 
dan je denkt. Gelukkig is Annemarie’s passie het 
op weg helpen van mensen, dus dat komt goed 
uit. Zij begeleidt de klant zorgvuldig bij het zoeken 
en vinden van hun thuis. Laat de regie maar aan 
Annemarie over! Tijdens een dag op kantoor zie 
je Annemarie niet snel gestrest. Hoe hectischer 
de dag, hoe drukker de telefoon en hoe voller de 
mailbox, des te beter ze functioneert. medewerker 
binnendienst.



Marije Koopman
Office-manager

Marije is als office-manager het kloppende hart van 
dit bedrijf. Het ontzorgen van de klanten en alles tot 
in de puntjes regelen, dat is de uitdaging voor Marije. 
Haar hoogste doel is dat klanten met een meer dan 
tevreden gevoel een belangrijk  fase in hun leven af 
kunnen sluiten. Bij het krijgen van de sleutel van hun 
nieuwe huis bijvoorbeeld.  Zij zorgt er voor dat alle 
zaken soepel verlopen. ‘Een harde werker en een 
stille kracht,’ aldus een collega. Marije neemt het 
liefst alle klussen aan, omdat zij haar werk zo heerlijk 
vindt. Soms is het even schipperen daarin, er zitten 
helaas maar 24 uren in een dag.

Bas Gruntjes
K-RMT makelaar

Bas is een mensen-mens en vindt de sociale 
interactie met zijn klanten één van de 
belangrijkste dingen van het vak. Daarbij staat 
openheid en transparantie naar de klant toe 
hoog in Bas zijn vaandel. Daarnaast houdt 
hij van de nieuwste mode. Je ziet direct wie 
hij is en dat zit hem in zijn blousjes en polos 
met de kleurrijkste motiefjes. Naast plezier en 
enthousiasme in het werk vindt Bas humor een 
belangrijke factor. Soms verbreekt dit net even 
de spanning waar klanten soms in zitten.

Annika van der Meulen
Marketing medewerker

Annika is het liefst altijd creatief bezig. Zo filmt 
en monteert ze graag video’s van woningen, 
maakt foto’s van de stad en evenementen en 
doet haar best leuke posts te verzinnen voor op 
social media. Ze is gek op variatie, en vindt dit 
naast de dagelijkse werkzaamheden ook in het 
feit dat geen dag er hetzelfde uitziet. Openheid 
en vriendelijkheid zijn twee waarden die zowel 
thuis als in het werkveld dicht bij haar blijven.
Breng het goed en je kan haar overal enthousiast 
voor maken. 
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