
TOELICHTING OVERBOEKING GELDEN 
 
Deze algemene toelichting is bedoeld u duidelijkheid te verschaffen over de uitboeking van gelden bij 
onroerend goedtransacties  via onze kwaliteitsrekening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om aan- en 
verkoop van onroerende zaken, hypotheekvestiging en akte van verdelingen. 
 
De uitboeking van gelden (aflossing hypotheek, overmaken "overwaarde", voldoening van nota's van 
makelaars, hypotheekadviseurs en taxatienota's), geschied NOOIT op dezelfde dag als de dag van 
ondertekening. Ook contante uitbetalingen zijn niet mogelijk. Zie hiervoor ook onze algemene 
voorwaarden. Deze kunt u downloaden op: www.notariskantoorhof.nl  
 
Het is wettelijk verplicht de getekende akte(n)  bij het kadaster te laten inschrijven en na inschrijving 
nogmaals te controleren of de transactie rechtsgeldig is geschied. Dit heeft te maken met de 
mogelijkheid dat er beslagen door schuldeisers worden gelegd, dubbele verkopen plaatsvinden of 
dat een van de partijen failliet is verklaard. 
 
Gezien de tijd die het kadaster nodig heeft om de digitaal aangeboden akten te verwerken, 
garandeert het kadaster een wettelijk juiste inschrijving op de TWEEDE werkdag na aktepassering. 
 
Hierop is één uitzondering. Als de afspraak voor ondertekening van de akte uiterlijk 14:00 uur is  en  
de getekende akte op dezelfde dag voor 15:00 uur digitaal kan worden aangeboden bij het kadaster, 
zal het kadaster de akte dezelfde werkdag verwerken en kan de EERSTE werkdag na aktepassering de 
wettelijke recherches worden uitgevoerd en de gelden worden uitgeboekt.  
  
Aangezien het voor ons niet voorzienbaar is hoe laat een akte passeert, gaan wij ervan uit dat op de 
TWEEDE werkdag na aktepassering de gelden worden uitgeboekt. Als het ons op het moment van 
het opstellen van de afrekening duidelijk is dat de akte uiterlijk om 14:00 uur passeert, boeken wij de 
gelden op de eerste werkdag na aktepassering uit conform uw afrekening.  
Wij verzoeken u vriendelijk bij het maken van de afspraak er rekening mee te houden dat wij er naar 
streven dat de afrekening uiterlijk één week voor aktepassering gereed is. 
 
SCHEMA UITBOEKING GELDEN  
Dag aktepassering tijdstip afspraak Dag uitboeking gelden 
Maandag uiterlijk 14:00 uur Dinsdag 
Maandag 14:30 uur en later Woensdag 
Dinsdag uiterlijk 14:00 uur Woensdag 
Dinsdag 14:30 uur en later Donderdag 
Woensdag uiterlijk 14:00 uur Donderdag 
Woensdag 14:30 uur en later Vrijdag 
Donderdag uiterlijk 14:00 uur Vrijdag 
Donderdag 14:30 uur en later Maandag 
Vrijdag uiterlijk 14:00 uur Maandag 
Vrijdag 14:30 uur en later Dinsdag 
 
Let op: 
Indien de eerstvolgende werkdag of de dag van uitbetaling van de gelden een nationaal erkende 
vrije dag is, schuift de dag van aktepassering het aantal vrije dagen op. 
 
Mocht u over deze materie vragen hebben, verzoek ik u tijdig contact op te nemen met ons kantoor. 

http://www.notariskantoorhof.nl/

