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Handleiding biddit.be voor bieders 

A. Website 

Het online verkoopplatform is toegankelijk via volgende website www.biddit.be.  

Op de startpagina vindt u twee groepen van panden: 

 Aankomende / lopende verkopen: 

 Panden waarvoor de biedingsperiode nog niet gestart is. 

 Panden waarvoor de biedingsperiode lopende is. 

Afgelopen biedingsperiode: 

 Panden waarvan de biedingsperiode afgelopen is. 

 Panden die werden toegewezen. 

U kan onmiddellijk klikken op het pand dat u interesseert of in de zoekbalk een zoekcriterium 

ingeven om een specifieke advertentie terug te vinden.  

 

 

 

 

 

http://www.biddit.be/
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Informatie van een pand bekijken  

U hoeft geen account te hebben of zich aan 

te melden om de advertenties te kunnen 

bekijken.  

Zodra u een advertentie selecteert, kan u 

volgende info raadplegen: 

 Beschikbare informatie, 

foto’s, bijlagen.... 

 De verkoopsvoorwaarden, 

een zeer belangrijk 

document. 

 Alle nuttige gegevens om 

het notariskantoor dat de 

verkoop beheert te 

contacteren.  
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B. Registreren en aanmelden op biddit.be 

Bovenaan rechts in de rode balk ziet u de knop “Aanmelden”.  

Wanneer u hier op klikt, kan u zich: 

1. Registreren: een nieuw account aanmaken,  

2. Aanmelden: zich aanmelden op een reeds geregistreerd account, 

3. Aanmelden als notariskantoor (deze rubriek is enkel voor notarissen).  

 

 

 

1. Nieuw account aanmaken 

Iedereen kan een account aanmaken: het volstaat om een geldig e-mailadres en een wachtwoord 

naar keuze in te geven.  

Het wachtwoord dient uit minstens 

8 tekens te bestaan, waaronder één 

hoofdletter, één cijfer en één 

speciaal karakter (bv. “?”, “@”, 

“!”…).  

 

 

Beveiliging met reCaptcha 
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Deze bijkomende beveiligingsmaatregel verzekert ons dat u geen robot bent. 

U beantwoordt de vraag die in het pop-upvenster verschijnt: 

 

Om op de vragen te antwoorden, selecteert u de foto’s die de vraag 

beantwoorden. Indien u een fout maakt, kan u een nieuwe reeks 

foto’s opvragen door op de refresh-knop  onderaan links in het 

venster te klikken. 

 

 

 

 

 

Uw account werd succesvol gecreëerd. U zal nu een 

activeringsmail ontvangen.  

Opgelet: deze mail kan in uw ongewenste e-mails 

terechtkomen. 

Zodra uw account geactiveerd is, kan u beginnen bieden. 

 

2. Aanmelden met een bestaand account 

Indien u reeds een account aangemaakt heeft, gaat u naar het scherm “Registreren/Aanmelden”.   

U kan u nu aanmelden met de gegevens die u bij uw inschrijving gebruikt heeft (e-mailadres en 

wachtwoord).  
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C. Bieden 

Om vertrouwd te geraken met het biedingsproces en de praktische “aanpak” ervan, kan u het 

biedingsproces uittesten via https://www.biddit.be/nl/catalog/bidding-engine. 

Om te kunnen bieden, moet u zich, nadat u zich op het platform geregistreerd heeft, identificeren 

via:  

- Uw eID-kaart: U heeft een kaartlezer nodig dat verbonden is met uw computer en de nodige 

software dient geïnstalleerd te zijn op uw computer. 

Voor meer informatie, ga naar https://eid.belgium.be. 

- Itsme: Itsme is een applicatie aangeboden door de overheid voor identificatie via 

smartphone en dus zonder gebruik van een kaartlezer. Meer informatie over het creëren 

van een account vindt u terug op: https://www.itsme.be. 

Indien u geen eID kaart of Belgisch rijksregisternummer heeft, maakt u uw account aan en 

contacteert u vervolgens de verantwoordelijke notaris opdat hij toelating geeft om te bieden op het 

pand waarin u interesse heeft. 

Indien u probeert te bieden zonder dat u aangemeld bent, zal er een aanmeldingsscherm 
verschijnen voordat u uw bod plaatst.  
 

Wie kan bieden?  

Alvorens u een bod plaatst, dient u in onderstaand formulier de gevraagde persoonsgegevens in te 
vullen.  
 
U vermeldt ook uw burgerlijke staat: Gehuwd – 
Ongehuwd – Wettelijk samenwonend.  
 

- Indien u een bod wenst te doen en gehuwd 

bent onder een gemeenschapsstelsel, moet 

u uw echtgenoot/echtgenote hiervan op de 

hoogte brengen en moet deze zijn/haar 

toestemming geven. 

 
- Indien u wenst te bieden in naam van een 

vennootschap waarvoor u gemachtigd bent deze 
te vertegenwoordigen, kan u als natuurlijk 
persoon met uw eigen identiteitskaart bieden.  U 
vinkt het vakje aan dat u in naam van een 
vennootschap wenst te bieden.   
 

Indien u de hoogste bieder bent, moet u de notaris hiervan op de hoogte stellen. De notaris zal vervolgens de 
vereiste documenten (bijvoorbeeld de statuten) opvragen voor hij tot de toewijzing overgaat. 
 
 
 

 

https://www.biddit.be/nl/catalog/bidding-engine
https://eid.belgium.be/
https://www.itsme.be/
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1. Biedingsperiode  

De biedingsperiode duurt steeds 8 kalenderdagen. 

De biedingsperiode loopt af tussen 9u00 en 15u00 (op 

de laatste biedingsdag). Voor biedingen uitgebracht 

tijdens de laatste 5 minuten, begint een zandloper te 

lopen. Meer informatie hierover vindt u terug onder 

“De laatste 5 minuten: de zandloper?”. 

 

2. Biedingsoverzicht 

Iedereen kan de lopende biedingen volgen.  

De datum van de biedingen alsook de bedragen zijn voor iedereen zichtbaar. De persoonlijke 

gegevens van de bieders blijven daarentegen anoniem.  

 

3. Bod uitbrengen 

Wanneer u een bod wenst uit te brengen, verschijnt er een pop-upvenster met de 

verkoopsvoorwaarden.  

De verkoopsvoorwaarden zijn specifiek voor ieder te koop gesteld goed.  
In de verkoopsvoorwaarden staat gedetailleerde informatie over het pand. U leest er ook de 
juridische verplichtingen van de koper. Het is verplicht en noodzakelijk om kennis te nemen van de 
verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden. Wanneer u dit niet doet, kan u niet bieden op het 
pand. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat u de verkoopsvoorwaarden aanvaard heeft:  

- Kan u een handmatig bod ingeven voor een geldig bedrag dat voldoet aan het gevraagde 

minimumbedrag en/of volgens de opgegeven instelprijs.  

- Kan u eveneens automatisch bieden. 
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Dit type bod wordt automatisch gegenereerd door het systeem en zal het door u ingestelde 

maximumbedrag niet overschrijden.  

** Opgelet: automatische biedingen hebben steeds voorrang op manuele biedingen voor 

hetzelfde bedrag.  

 

Volgende punten zijn van toepassing bij een automatische bieding: 

 

- Het plafond van uw automatische bieding is niet zichtbaar voor de andere bieders noch 

voor de notaris. 

- Het systeem zal automatisch bieden telkens er een nieuw bod uitgebracht wordt totdat het 

maximumbedrag van uw automatische bieding bereikt is.  

- Als uw plafond bereikt of overschreden wordt, zal u per e-mail op de hoogte gebracht 

worden. Zo kan u vervolgens terug een nieuwe automatische bieding instellen of een 

manueel bod plaatsen. 

- Het tijdstip dat weergegeven wordt in de biedgeschiedenis zal het tijdstip zijn waarop 

Biddit de automatische bieding voor u uitvoert. 

 

- Wanneer verschillende Bieders het automatisch biedsysteem gebruiken, gaat de voorrang 

naar de eerste bieder (bieder A in onderstaand voorbeeld) die zijn plafond heeft ingevoerd. 

 

Bijvoorbeeld: 

A stelt een automatisch bod in om 12 :05 :00 met een plafond van 70.000-€ 

B stelt een automatisch bod in om 12 :30 :00 met een plafond van 70.000-€ 
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- Wanneer een bieder (bieder B in onderstaand voorbeeld) een manuele bieding doet die 

gelijk is aan het plafond dat vooraf werd ingesteld door een bieder die gebruik maakt van 

het automatische biedsysteem (bieder A in het voorbeeld), zal het systeem voor hem een 

bod genereren voor een bedrag gelijk aan het manueel uitgebrachte bod. 

 

De automatische biedingen hebben altijd voorrang op de Manuele Biedingen. 

 

Bijvoorbeeld: 

A stelt een Automatisch bod in om 12 :05 :00 met een Plafond van 70.000-€ 

B brengt een Manueel bod uit om 12 :30 :00 voor een bedrag van 70.000-€ 

 

 

 

 

 

4. Uw bod bevestigen  

Vergeet niet om uw bod te bevestigen!  

 

 

5. Notificatie voor opvolging van de biedingen 

 

Wanneer u een bod geplaatst heeft en er vervolgens een hoger bod wordt uitgebracht, krijgt u 

hiervan een mail alsook een melding bovenaan rechts op uw scherm.  

 

 

 

Deze meldingsservice is puur informatief en zonder garantie, zodat u niet wordt vrijgesteld van het 

actief volgen van de verkoop. 
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D. Einde van de biedingsperiode 

1. De laatste 5 minuten: de zandloper  

Wanneer één of meerdere biedingen worden ingegeven tijdens de laatste vijf minuten vóór het 

officiële einde van de verkoop, zal de initiële verkoopperiode steeds met 5 minuten verlengd 

worden. 

Voor alle biedingen die tijdens de laatste vijf minuten vóór het officiële einde van de biedingsperiode 

geplaatst worden (in ons voorbeeld 13u00), blijft de verlenging van 5 minuten van kracht. Indien er 

tijdens de verlenging één of meerdere biedingen geplaatst worden, begint er opnieuw een 

“zandloper” van 5 minuten te lopen van zodra de vorige verlenging van 5 minuten voorbij is. 

Bijvoorbeeld: 

Bod A om 12u54 => Einde om 13u00 

Bod B om 12u56 => Einde verlengd tot 13u05 

Bod C om 12u58 => Einde nog altijd om 13u05 

Bod D om 13u02  => Einde verlengd tot 13u10 

Bod E om 13u06 => Einde verlengd tot 13u15 
 

!  Tijdens de verlenging kunnen enkel de bieders bieden die vóór het officiële einduur (in ons 

voorbeeld 13u) geboden hebben.  

!  Deze bieders beschikken over 5 minuten 

extra om hun bod al dan niet te verhogen.  

! Het is niet mogelijk om een eerste bod te 

plaatsen na afloop van de initiële 

biedingsperiode (in ons voorbeeld 13u00).  
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2. Afgelopen biedingsperiode  

Zodra de biedingsperiode afgelopen is, zijn er twee 

situaties mogelijk:  

 U bent niet één van de vijf hoogste bieders, uw 
bod is niet langer bindend.  

Of 

 U bent één van de vijf hoogste bieders, uw bod 
is bindend voor een maximale duur van 10 
werkdagen beginnend de dag na afloop van de 
biedingsperiode.  

 

U bent de hoogste bieder? Gefeliciteerd! 

De notaris zal u contacteren om uw identiteit, solvabiliteit,… te controleren. Als alles in orde is zal u 

de verkoopakte (zijnde het proces-verbaal van toewijzing) ondertekenen. 
Opgelet: de kosten dienen binnen de 5 dagen na de definitieve toewijzing en de prijs binnen de 6 

weken na de definitieve toewijzing betaald te worden. 
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E. Mijn favorieten  – Mijn zoekopdrachten  – Mijn biedingen 

 

1. Mijn favorieten 

Alle panden die u als favoriet geselecteerd heeft, verschijnen hier.  

U heeft op die manier vlot toegang tot de panden die u graag had willen volgen of waarop u wenst 

te bieden. 

2. Mijn zoekopdrachten 

 

Via dit tabblad kan u een aantal specifieke zoekopdrachten opslaan.  

U vindt uw opgeslagen zoekopdrachten terug in het menu onder “Mijn zoekopdrachten”.  

3. Mijn biedingen 

Mijn biedingen: hier vindt u uw biedgeschiedenis terug.  

4. Startpagina Biddit 

Via deze knop keert u terug naar de startpagina waar u een overzicht van alle gepubliceerde panden 

kan raadplegen en waar u een pand kan zoeken via de zoekbalk.  
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F. Mijn profiel 

Wanneer u op uw e-mailadres klikt, kan u toegang krijgen tot uw 

profiel of u afmelden. 

Wanneer u op “Profiel” klikt, krijgt u toegang tot uw 

persoonsgegevens en heeft u de mogelijkheid om uw 

wachtwoord te wijzigen en uw account en uw gegevens te verwijderen.  

U ziet ook een overzicht van al uw actieve biedingen. 

 

 

Bijkomende informatie  

Andere tips vindt u onderaan de startpagina.  

- Vragen? Raadpleeg onze FAQ 

- Bereken de aankoopkosten 

- Laat u verleiden en probeer het fictieve biedingsproces uit 

 

 


