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Straatweg 1a 
9876 ZZ Stadjesdorp 

€ 419.572,- 

M.E. Neer 
01-01-1960 
E-mailadres@mail.nl 

M.E. Vrouw 
01-01-1950 

E-mailadres@mail.nl 

Datum uitgifte certificaat: 17 januari 2022 

Jouw adviseur: Herman de Hypotheekadviseur 

Op de achterzijde van dit certificaat staat onder welke voorwaarden je kunt deelnemen. 

CERTIFICAAT 
BIEDEN MET ZEKERHEID 

Je kunt bieden op de woning met het volgende adres: 

Jouw maximaal gegarandeerde biedingsbedrag is: 
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Het certificaat Bieden met Zekerheid geeft jou een betere kans op de koop van een woning, omdat je een 
beter bod kunt doen. Je kunt verantwoord bieden zonder voorbehoud van financiering. En de verkoper heeft 
meer zekerheid dat jij de woning ook echt kunt kopen. Bieden met Zekerheid geeft geen garantie dat jouw 
bod geaccepteerd wordt. En ook geen garantie dat jouw hypotheekaanvraag wordt goedgekeurd. Met 
Bieden met Zekerheid wordt er binnen 7 dagen na het tekenen van het (voorlopige) koopcontract een 
(bank)garantie bij de notaris afgegeven. Mocht je de koop moeten ontbinden, dan wordt deze garantiesom 
aan de verkoper uitgekeerd. Als je voldoet aan de voorwaarden en de aankoop binnen 42 dagen na het 
tekenen van het (voorlopige) koopcontract ontbindt, dan hoef je dit garantiebedrag niet terug te betalen. 
 
• Het Certificaat Bieden met Zekerheid is alleen geldig voor de woning die vermeld staat op dit certificaat. 

Voor een bieding op een andere woning dien je een nieuw certificaat aan te vragen.  
• Het Certificaat Bieden met Zekerheid is uitsluitend bedoeld om een bestaande woning in Nederland te 

kopen die gebruikt gaat worden voor eigen bewoning. 
• Het maximale biedingsbedrag zoals op het Certificaat Bieden met Zekerheid is gebaseerd op de door jou 

aangeleverde documenten waaronder jouw inkomensgegevens, de opgegeven financiële verplichtingen 
(kredieten, leningen, DUO en alimentatie) en het bewijs van vrij beschikbaar (spaar)geld. Indien je 
onjuiste gegevens hebt doorgegeven of onvolledig bent geweest, kun je geen gebruik maken van de 
dekking Bieden met Zekerheid. 

• De dekking Bieden met Zekerheid is geldig als de (voorlopige) koopovereenkomst wordt getekend 
binnen 3 maanden na de afgiftedatum zoals vermeld op het Certificaat Bieden met Zekerheid. 

• De dekking Bieden met Zekerheid is geldig als het geaccepteerde bod op de woning niet hoger is dan het 
maximaal gegarandeerde biedingsbedrag op het certificaat en nooit hoger dan 750.000 euro. 

• Er rust op jou een inspanningsverplichting om de aanvraag voor de hypothecaire financiering van de 
woning tijdig rond te krijgen.  

• Het Certificaat Bieden met Zekerheid is alleen geldig als je woonachtig bent in Nederland, België, 
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg, Denemarken, 
Zweden, Noorwegen of Finland. 

• De dekking Bieden met Zekerheid geldt niet als de hypotheekaanvraag wordt afgewezen als gevolg van 
een relatiebreuk. 

• Voor de volledige voorwaarden zie  www.hera.nl/voorwaarden 
• De dekking Bieden met Zekerheid als je de hypotheek afsluit bij de adviseur die voor jou dit certificaat 

heeft aangevraagd. 
 
Let op! 
Het Certificaat Bieden met Zekerheid is geen bewijs van een verzekering of bankgarantie. Nadat de verkoper 
jouw bod heeft geaccepteerd en de (voorlopige) koopovereenkomst is getekend, vraagt jouw adviseur de 
Garantiestelling Bieden met Zekerheid voor jou aan. Dan pas is er dekking en ben je premie verschuldigd. 
 

http://www.hera.nl/voorwaarden

