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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 29 april 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Warmenhuizen
G
2332

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Fabrstraat 16A
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Waarom een biedlogboek? 

Vanaf januari 2023 moeten alle erkende makelaars aangesloten bij een brancheorganisatie werken met een 

biedlogboek. Dit biedlogboek is destijds door minister Ollongren verplicht gesteld om misstanden in de 

makelaardij te voorkomen en een transparant overzicht voor alle bieders te kunnen aanbieden.  

 

Wat is een biedlogboek? 
 

Het biedlogboek is een digitaal overzicht waarin alle stappen in het verkoopproces terug te vinden zijn. Dankzij 

dit logboek kunnen alle bieders achteraf inzien welke biedingen er ingezonden zijn voor een woning en zo 

nodig het verkoopproces controleren. 

 

Wat staat er in een biedlogboek? 
 

In het logboek zijn er altijd een aantal standaardelementen terug te vinden. Om te beginnen worden alle 

biedingen (geanonimiseerd) getoond met een exacte datumweergave. Naast de hoogte van het bod zijn ook 

eventuele voorbehouden en verhuiswensen in te zien. Na het gunnen van de woning wordt tenslotte het 

‘winnende’ bod getoond. 

 

Wanneer wordt het biedlogboek gedeeld?  

Het logboek wordt altijd pas achteraf gedeeld wanneer de koop ‘finaal’ is. Dit kan zijn na de drie dagen 
wettelijke bedenktijd, of na het verstrijken van de voorbehouden als deze zijn opgenomen in het winnende 
bod. Vooralsnog is dit alleen zichtbaar voor kandidaten die daadwerkelijk hebben geboden op een woning. Alle 
kandidaten ontvangen uiteindelijk een uitnodiging van Eerlijk Bieden om het logboek in te zien. Ten behoeve 
van de privacy zijn alle persoonsgegevens en herleidbare details geanonimiseerd. Op deze manier kan een 
duidelijke transparantie aan alle bieders worden gegeven. 

  

Hoe werkt het biedlogboek? 

RE/MAX Connect werkt met het biedlogboek van het platform “Eerlijk bieden”. Heeft u een woning bij een van 
de makelaars van RE/MAX Connect bezichtigd en wilt u graag een bod uitbrengen?  

Stuur een mail naar daanhappe@remax.nl voor de speciale link van de woning om een bieding te kunnen 
uitbrengen.  

Vanuit de link komt u automatisch op de website van “Eerlijk bieden”. In deze omgeving kunt u bij de 
desbetreffende woning een bod uitbrengen. Naast uw contactgegevens kunt u hier de bieding en de 
voorwaarden opgegeven voor de betreffende woning.  

Op het platform heeft de makelaar de volgende mogelijkheid opgegeven: 

A. Regulier bieden, dus één op één onderhandelen of 

B. Verkoop bij inschrijving met een vaste sluitingsdatum voor het indienen van een bieding.   

 

Nadat u heeft geklikt op de groene balk: “verstuur bod naar makelaar” ontvangt de makelaar via de mail uw 
bieding. De makelaar zal dan contact met u opnemen. Behalve bij verkoop bij inschrijving, dan worden de 
biedingen pas na de sluitingsdatum opengesteld en zult u na de sluiting bericht van de makelaar ontvangen 
over uw bieding.  

Mocht u er niet uitkomen, schroom niet om contact met uw makelaar op te nemen om u te helpen met het 
biedingsproces.  
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