
 

 

WOONWENSEN CHECKLIST 

 

 

 

 Waar wil je wonen? Woon je liever in de stad/het dorp of juist 

daarbuiten?  

……………………………………………………………………………………………………… 

 Welke stad/steden of dorpen komen in aanmerking voor je/jullie 

zoektocht? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 Vind je het belangrijk om rekening te houden met de afstand tot je 

werk? Zo ja, welke afstand is dat?  

……………………………………………………………………………………………………… 

 Hoe goed ken je de omgeving waar je een woning gaat zoeken?  

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 TIP: ken je de omgeving nog niet goed? Ga er dan eens 

naartoe op verschillende momenten van de week. Rijd of 

wandel wat rond en ontdek welke plekken je aanspreken of 

welke juist niet. Kijk ook naar wat er te koop staat. Wie 

weet kom je je droomwoning wel tegen! 

 

 Watvoor soort buurt zoek je? Een kindvriendelijke buurt, oude 

binnenstad, nieuwbouwwijk, enz. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 Welke voorzieningen vind je belangrijk? Wil je wel of niet dichtbij 

het centrum, scholen, openbaar vervoer, snelweg, supermarkt, 

ziekenhuis, enz.? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 Ga je voor een appartement / tussenwoning / hoekwoning / 

tweekapper / vrijstaande woning 

Wil je een bestaande woning of een nieuwbouwwoning? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 Ben je bereid om te klussen of verbouwen?  

 Wil je een opknapproject of een woning waar je direct in kan 

trekken?  

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Zoek je een bepaalde stijl woning? Denk bijvoorbeeld aan klassieke 

stijlen met veel details in de gevel of juist strak en modern. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 Hoe groot moet de woning zijn? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 Welke ruimtes vind jij belangrijk in een woning? Zoek je die 

geweldige leefkeuken, die prachtige woonkamer met open haard, een 

kantoor-aan-huis, een garage voor je motor, kortom: wat is voor jou 

belangrijk bij een huis?  

……………………………………………………………………………………………………… 

 Hoeveel slaapkamers wil je minimaal? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 Wil je een tuin? Zo ja, hoe groot moet deze minimaal zijn? 

…………………………………………………………………………………………………….… 

 Of ga je voor een appartement; wil je een balkon? 

…………………………………………………………………………………………………….…

Wil je een garage of schuur? Hoe groot moet deze zijn? 

…………………………………………………………………………………………………….…

Wil je een eigen oprit of parkeerplaats?  

…………………………………………………………………………………………………….… 

 Wat vind je verder nog belangrijk?  

…………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

 

Als je terug kijkt naar de bovenstaande vragen,  

wat zijn dan de vijf belangrijkste punten voor je? 

1. …………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………………………….. 
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