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AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN VOOR MAKELAARS IN VASTGOED

Net zoals u zijn wij specialist. Al ruim 25 jaar zijn wij onafhankelijk makelaar 

in aansprakelijkheidsverzekeringen. Hierdoor kunnen wij u een optimale 

bescherming van de continuïteit van uw bedrijf bieden, zodat u kunt 

blijven doen waar u goed in bent: makelen.

…dat houden wij zo
WWW.SCHOUTENINSURANCE.COM 

‘s-Gravenweg 431, 3065 SC  Rotterdam, T. 010 288 49 00

•  Assurantie-

•  Makelaars, beheerders 

•  Advocaten, notarissen, 

Wij beschermen de vastgoedmakelaar

en zijn of haar dienstverlening...

Specialist in 

aansprakelijkheids-

verzekeringen voor o.a.

•  Assurantie-
intermediairs, 
hypotheek-, krediet- 
en pensioenadviseurs 

•  Makelaars, beheerders 
en taxateurs in 
onroerende zaken 

•  Advocaten, notarissen, 
accountants en 
belastingadviseurs

Al ruim 25 jaar zijn wij makelaar in (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeringen.

Hierdoor hebben wij veel ervaring opgebouwd en kunnen wij u een 

optimale bescherming van de continuïteit van uw bedrijf garanderen.

En u kunt ondertussen blijven doen waar u goed in bent.
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Primosprognose2013afgerond

Vertrouweninwoningmarktblijftstijgen

Marktvanbestaandekoopwoningenkomtinbeweging

Aantalverkochtewoningenoktober2013
Oktober2013–9.929
Stijging16.7%t.o.v.oktober2012–8.507
Stijging6.9%t.o.v.september2013–9.289.

Woningtypen
Stijgingvrijstaandewoningent.o.v.oktober2012–22.5%
Stijgingtussenwoningent.o.v.oktober2012–16%
Stijgingappartementent.o.v.september2013–11.9%
Stijgingtussenwoningent.o.v.september2013–3.5%.

Aantalgeregistreerdehypotheken
Oktober2013–14.972
Stijging4.9%t.o.v.oktober2012–14.268
Stijging7.3%t.o.v.september2013–13.947.

Aantalexecutieveilingen
Oktober2013–197
Daling12.4%t.o.v.oktober2012–225.

Bron:Kadaster

ABFResearchheeftrecentdenieuwePrimos2013prognoseopgeleverd.Opdracht-
gevershiervoorwarenditjaarhetMinisterievanBZKeneennegentalprovincies.

Enkeleopvallendeuitkomsten
• Tussen2012en2020neemthetaantalhuishoudens toemet60.000per jaar:
totaalbijna500.000.

• Na2020vertraagtdezegroei,maarnogaltijdkomener tussen2020en2030
400.000huishoudensbij.

• Deze groei bestaat voor 80% uit alleenstaanden; het aantal gezinnen zonder
kinderenneemtnoglichttoe;hetaantalgezinnenmetkinderenneemtlichtaf.

• De huishoudengroei is omvangrijk in Zuid-Holland (+110.00), Noord-Holland
(+100.000)enNoord-Brabant(+70.000).

• Dewoningproductieblijfternstigachterbijdegroeivandewoningbehoefte.Het
woningtekortverdubbeltbijnavan160.000in2012naar290.000in2020.

• Vooral in de Randstad loopt het tekort scherp op en zal dewoningmarkt dus
verderonderdrukkomentestaan.

Consumentenkrijgensteedsmeervertrouwenindewoningmarkt.Datblijktuitde
EigenHuisMarktindicator,dieinelfmaandentijdmetdertigpuntensteeg.Daar-
meeis2013hetjaarvanhetvertrouwensherstelgeworden.DatstaatinWoonpeil,
hetkwartaalberichtvanVerenigingEigenHuis.

Dehypothekenmarktendemarktvanbestaandekoopwoningenvertonenduide-
lijktekenenvaneeneersteherstel.Hetvertrouwenindekoopwoningmarktstijgt
alnegenmaandenoprij;hetaantalnieuwehypothekenentransactieslatenvoor
hettweedeopvolgendekwartaaleenstijgendelijnzien.Welbevindendezezich
nogopeenlaagniveau.Daarnaastisersprakevaneenafnemendedalingvande
mediane verkoopprijzen en stijgt de Prijsindex Bestaande Koopwoningen voor
heteerst sindsdrie jaarweervoorzichtig. Eenherstel vandekoopwoningmarkt
manifesteertzichnormalitereerstintoenamevanhetconsumentenvertrouwen,
vervolgens in een toenemende dynamiek en pas later in een prijscorrectie. De

Prijsontwikkelingallewoningen

huidige ontwikkelingen op de koopwoningmarkt pas-
sen goed in dat beeld; aan de eerste twee condities is
inmiddelsvoldaan.Maarhetherstelisnogwelbroosen
daarmee gevoelig voor conjuncturele ontwikkelingen
enoverheidsmaatregelen.Endaarheeftdewoonconsu-
mentzelfweiniggripop!

Prijsindex bestaande koopwoningen Mediaan verkoopprijs bestaande woningen
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DitblijktuitdederdeeditieKwartaalrapportageMonitor
Koopwoningendiewoensdag30oktober2013werdge-
presenteerddoorhet ExpertisecentrumWoningwaarde
van hetOTB, onderdeel van de TechnischeUniversiteit
DelftendoorRTLZ.



Nuwelofnietforsbezuinigen?Nuwelofnietverderhervormen?Nuwelofniet….

Voordiversebeleidsterreinenisdezevraagdeafgelopenjarenvaakgesteld.De

vraagimpliceertdaterzekerietsgedaanmoetworden,maarhettijdstipwaaropis

onderhevigaantwijfelen/ofdiscussie.Ookopdewoningmarktisdezevraagvaak

vantoepassing.Gaanweprocyclischofanticyclischacteren?Watiswijsheid?
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NONONSENSE

EdHamming
VoorzitterVBOMakelaar

W ezijnnetuitderecessie.Weliswaarmet
0,1%,maarwezittenweerindeplus.Ook
opdewoningmarktwijzendeparameters

weerdegoederichtinguit.Hetconsumentenvertrou-
wenneemttoe.Hetaantaltransactieslaattwee
opeenvolgendekwartaleneen–voorzichtig–stijgende
lijnzien.Hetaantalnieuwehypothekenislangzaam
stijgendendePrijsindexBestaandeKoopwoningen
kendeinoktoberzelfseenbescheidenplusje.Ofdeze
trenddoorzet,isnogdevraag.Scherpeprijsdalingen
wordennuiniedergevalnietmeerverwacht.Hetprijs-
niveaustabiliseertomdaarnaweervoorzichtigtestij-
gen.Erwordtweleenvoorbehoudgemaakt:‘mitsde
politiekeeneconomischecontextnietsterkwijzigt’.

Voorhetdoenvanbetrouwbarevoorspellingenheb-
beneconomenbewegendemarktennodig.Ermoet
wattemetenzijn.Inhetgevalvandewoningmarkt
betekentdittransacties.Daarnaastisbestendigbeleid
noodzakelijk.PolitiekDenHaagmoetdusgeenrare
bokkensprongenmaken.Volgenseengroeiendaantal
economendoetministerBlokhet‘helemaalniet
slecht’.OokalweeseenenquêtevanEenVandaagde
ministeraanals‘hetminsttevertrouwen’.Ofhijnu
welofnietverdermoethervormen,ministerBlok
maaktopmijnooitdeindrukonbetrouwbaartezijn.
Hijdoetwathijzegtenkondigtditruimschootsvante
vorenaan.Maarofzijntiminggoedis?

Leencapaciteit
DeLoan-to-Valuegaatin2014van105%naar104%en
wordtstapsgewijsafgebouwdnaar100%in2018.De
NationaleHypotheekGarantie(NHG)bereiktinjuli
2014weerdekostengrensvan265.000euroomver-
volgensmetjaarlijksestappentewordenterugge-
brachttothetniveauvan225.000euroin2016.
Daarnawordtgekoppeldmetdegemiddelde

woningprijs.OokdeLoan-to-Incomedaalt.HetNibud
heeftinnovemberdenormeringvoordefinancie-
ringslastenverderaangescherpt.Samenmeteen
annuïtairoflineairaflossingsschemakomtdezestape-
lingvanbeperkendemaatregelenneeropeenlagere
leencapaciteit,metnamevoorstarters.Debetaalbaar-
heidmagzijntoegenomendankzijlagereprijzenen
hypotheekrente,ditisniethetsignaalomstartersuit
destarblokkenteschieten.Hetisgoeddatderegering
ernaarstreeftdeschuldenenwaardevandewoning
inbalanstebrengen.Maarmoetditsoortbeperkin-
gennetnudewoningmarktdeeerstetekenenvan
herstelvertoont?Ditsoortdrastischewijzigingen
moetanticyclischwordengeïmplementeerd.Zekerals
hetmeerderemaatregelenmethetzelfdeeindresul-
taatbetreft.Nukomtditbeleidtevroeg.Nuduseven
niet!

Ookonzemakelaarsworstelenmetdevraag‘Nuwel
ofniet…’.Moetenwetussentijdsrekeningensturenof
wachtentotdeoverdrachtendanineenkeerdeeind-
rekeningpresenteren?MetdeLTV-verlagingverdwijnt
ookdefinancieringvandeKostenKoper,waardoorde
kostenvandeaankoopmakelaarsnietmeerautoma-
tischbijoverdrachtwordenverrekend.Deconsument
zalkritischernaarzo’neindrekeningkijken.Moetenwe
dekostenvoorblijvenschietenofisdatnietmeervan
dezetijd?Courtagepastnietmeerinelkbusinessmo-
del.Welkverdienmodeldanwelzoweldeconsument
alsdemakelaargoeddient,daaroverzijndemeningen
nogverdeeld.Maardatdemakelaarnuwelopzoek
moetnaarhetvoorhemofhaarjuisteverdienmodel,
isduidelijk.Ikbenvoor!

nuevenniet….
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ACTUEEL|Woningmarkt

rof.dr.DirkBrounen,hoogleraarVastgoedeconomie
aanTilburgUniversityenvice-decaanbij TiasNim-
basBusinessSchool,hieldtijdenshetNevacon–het

jaarlijksecongresvanVBOMakelaar–deeindpresentatie
metdetitel‘Regerenisvooruitzien’.Hijriepzijngehoorop
omzelfookvooruittekijken.“Wantgaermaarvanuitdat
demaatregelendienuwordenvoorgesteld,ookdoorgaan.
Ermoestimmersietsgebeuren.”
Deplannenvandeministervindthijzekernietonzorgvul-
dig.“Hetwerdtijddatiemandzei:‘Zogaanwehetdoen’.
JekuntBlokhooguitverwijtendatzijntimingwatongeluk-
kigis.Daarstaattegenoverdaternogalwatachterstallig
onderhoudwegtewerkenis;zowelopdekoop-alsopde
huurmarkt.Eriseigenlijkvrijwelnietsgebeurdsindsdein-
werkingtredingvandeWoonwetin1901endeintroductie
vandehypotheekrenteaftrek in 1893.We kunnennu een
beginmakenmet een ingrijpende hervorming,waardoor
deverhoudingenopdit–economisch,financieelensociaal
zobelangrijke–terreinweergezondkunnenworden.”

‘NEVERstOPAskiNg’
Datveelmakelaars/taxateurszichzorgenmaken,begrijpt
Brounenwel. “Makelaars zijn net als anderemensen: ze
houdennietvanverandering.Jekuntdaarnaaststellendat
eenflinkaantalvoorspelbaretrendsnietzijnopgepiktdoor
deberoepsgroep.Datheeftooktemakenmethetkarakter
vandebranche:hetgaataltijdomdelangetermijn.Maar
datjealsmakelaarietsmoestgaandoenmetthema’sals
vergrijzing en duurzaamheid, was echt wel te voorzien.
Daarom adviseer ik: wacht niet tot ‘Den Haag’ besluiten

gaat nemen.Danmoet je gaan zittenwachten tot 2028,
wantzolanglatendebegrotingstekortengeenruimtevoor
extraatjes.”
‘Neverstopasking’ishetmottovanTiasNimbas.Dieraad
wilBrounendeVBO’ersookgeven:“Stelde juistevragen.
Vragenzijnbelangrijkerdanantwoorden.Leesdekranten
luisternaartvenradio.Dankrijgjenogsteedsgeenblauw-
drukvoorsucces,maarjekuntwelopbasisvanaldieinfor-
matieeenstrategischplangaanmaken.Decentralevraag

“JehoortveelverrastereactiesopdeplannendieministerStefBlokdeafgelopenmaandenheeftgepresen-

teerd.Maarwaaromeigenlijk?Deplannenwarenredelijkvoorspelbaar,enlatenwewelwezen:deminister

kanweinigandersdoen.Datereengeleidelijkeindezoukomenaandeaftrekbaarheidvandehypotheekrente,

wasvoorspelbaar.Hetzelfdegeldtvoordemaatregelenopdehuurmarkt.Makelaarsenandereondernemers

moetennietalteveeltijdverliezenmetbedenkenwatzevandeplannenvinden.Hetisbeteromvooruitte

kijkenenhetvermogenomteanticiperenverderontwikkelen.”

prof.dr.dirkbrounen:
“regerenisvooruitzien;

ookvoordemakelaar!”

P “Hetwerdtijddatiemandzei:‘Zogaanwehetdoen’.
JekuntBlokhooguitverwijtendatzijntimingwat

ongelukkigis”

dirkbrounen

Prof.dr.DirkBrounenwerktaandeEconomischeFaculteitvanTilburgUni-
versityenaanTiasNimbasBusinessSchool.Hijrichtzichinzijnacademische
onderzoekopdefinancieel-economischevraagstukkenbinnendevastgoed-
markt. Brounen hanteert daarbij een empirische benadering, waarin de
feitencentraalstaan.

Driehoofdonderwerpenhebbenzijnaandacht:
• risicoenrendementvanvastgoedinvesteringen;
• duurzaamheidopdewoningmarkt;
• hetfinanciëlebewustzijnvanvastgoedgebruikersen-beslissers.
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is altijd: wat betekenen al die ontwikkelingen voor mijn
onderneming?Alsjedieinformatietotjeneemt,kunjeniet
andersdannieuwsgierigwordenenverbandengaanzien.
Daarmeelegjedebasisvooreensuccesvollestrategie.”

BANkENENNORMEN
“Erwordtwatafgeklaagdoverdestrengehoudingvande
banken.Maar hebben die klagers er ook over nagedacht
waaromdebankenzichzoopstellen?Waaromdienormen
veranderdzijn?Gaermaarvanuitdatdenormenzostreng
zullenblijven,enadviseeropbasisvandatuitgangspuntde
klanten.Wemoetenandersgaankijken,denkenendoen!
Formuleerjeuitgangspunten:jeklantkanzijnwoningniet
verkopen. Hoe komt dat? Waarom is de bank zo ‘stug’?
Aandeverkoopbaarheidvaneenwoningzittenveelmeer

“Datjealsmakelaarietsmoestgaandoenmetthema’sals
vergrijzingenduurzaamheid,wasechtweltevoorzien”

meerwaarderingvoorgroenwoninglabel

Hetenergielabelisinopmars,zoblijktuitonderzoekvanTiasNimbasBusiness
School. Logisch want woningenmet een energielabel worden ca. 100 dagen
snellerverkochtdanwoningenzonderlabel.

• WoningenmeteenA-ofB-labelbrachtenbovendiengemiddeld6,2%meerop
danwoningenmeteen‘laag’label.

• Hetenergielabelishetmeest‘populair’indebuitengebieden;indeRandstad
iserminderbelangstellingvoor.

factoren vast dan de kernmerken van de woning alléén.
Danhebjehetbijvoorbeeldoverdeomgevingvandewo-
ning,maarookoverderisico’sdiejewiltenkuntlopen.De
meestewoonconsumentenkunnendatnietallemaal zelf
analyseren. Het overbrengen van al die informatie moet
tochkorenopdemolenzijnvaneenmakelaardiezijn/haar
vakverstaat?
Je kunt een grote meerwaarde hebben voor je klant als
jeallefeitenenontwikkelingenzóweetteduidendatde
klant over de juiste info beschikt.Danben je de vertrou-
wenspersoongewordenwaardeklantnaarzocht.Metals
resultaatdatdeklantzichveiligvoelt.”
Nietalleconsumentenzullendemakelaardirectmetveilig-
heidenvertrouwenassociëren;datrealiseertdehoogleraar
zichook.“Maaralsjejebewustbentvandatvooroordeel,
stajealmet2-0voor.”

ENERgiELABEL
Het heeft Brounen verbaasd dat de markt zo laat heeft
gereageerdopdeintroductievanhetenergielabel.Datwas
immersonvermijdbaar,vindthij.Enookhiergeldtwathem
betreft:gaermaarvanuitdathetlabeleenblijvertjeis.
“Het is tochongelooflijkdatvanafde introductievanhet
energielabel iedereen op zoek ging naar manieren om
hetlabelteverdonkeremanen”,zegthij.“Hetheeft–voor
eenheel gering bedrag – een grotemeerwaarde voor de
woningbezitterénvoordekoper.Waaromzoujedieinfor-
matienietwillenhebben?Hetistochraar(enookeigenlijk
heelon-Nederlands)omgratisinformatieteweigeren!
Brounen benadrukt dat Nederland internationaal veel
complimentenkreegbijdegrootschalige introductievan
het label in 2008. “Maar inmiddels zijnwe terechtgeko-
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men in een soort ‘gedoogconstructie’. Het is logisch dat
we zijn teruggefloten.Daar is het onderwerp energiebe-
sparingtebelangrijkvoor.Erzijninternationaleafspraken
gemaaktoverreductievandeCO2-emissie,enwoningen
zijn verantwoordelijk voor een kwart van de totale CO2-
uitstoot. De makelaar is – als het goed is – bij uitstek
degenediede informatievanhet labelkanvertalenvoor
deconsument.”

HEtLigHt-LABEL
Watmoetenwedanmethet light-label,datveelminder
informatiegeeftoverdeenergiezuinigheidvandewoning?
“Datmoetjezienalsprikkel”,vindtBrounen.“Hetkaneen
heelgoedeeerstestapzijnopwegnaarmeerbewustzijn
enuiteindelijknaarenergiebesparing.Dankunnenwewel-
lichtalsnoggrotestappenzetten.”
Makelaarshebbennudekansomtelatenziendatzemeer
tebiedenhebbendaneenlight-label,stelthij.“Jekuntde
verplichtingvaneen‘echt’energielabelmisschieneenpaar
jaartegenhouden,maarhoezinvolisdat?
Alsmakelaarkun jeook indezediscussiedetolk/vertaler
zijninhetproces.Ikzouhettoejuichenalsdemakelaarop
ditgebied–enopveelandere–watzouopschuiveninde
richtingvandenotaris endebank.Datbetekentweldat
hij/zij over veel kennis moet beschikken die vervolgens
moetworden‘vertaald’voordeklant.Alleenopdiemanier
krijgjedeautoriteitdiejenodighebtomdeklantadequaat
tekunnenadviseren.”
Demarktisveranderd,steltBrounen.“Vroegergingenwe
ervanuitdatallesmogelijkmoestzijn,maarinmiddelszijn
weineensituatiebelandwaarinweonsmoetenrealiseren
dat jesomsook ‘nee’moetdurvenzeggen.Datgeldtook

Tekst:CarolaPeters
Beeld:BerndBohm,TiasNimbas
enRogerWouters

“Erwordtwatafgeklaagdoverdestrengehoudingvande
banken.Maarhebbendieklagerserookovernagedacht

waaromdebankenzichzoopstellen?”

voordemakelaar.Diezal–veelmeerdanvroeger–inge-
sprekmoetenkomenmet(potentiële)klanten.Engaerdan
nietvanuitdatelkgesprektoteentransactiemoetleiden.
De agrarischemakelaars hebben op dat gebied een rijke
traditie:zijgaanvantijdtottijdaandekeukentafelzitten
enmakeneenpraatjeovervanallesennogwat.Datschept
eenbasisvanvertrouwen.”

MAkELAARENVERHuuR
Hetmiddensegmentvandehuurmarktwastotenkeleja-
rengeledendenatuurlijkehabitatvandewoningcorpora-
ties.Onderinvloedvandeontwikkelingenindeafgelopen
jarenisdierolveranderd.Datbiedtkansenvoormakelaars,
vindtookDirkBrounen.“Erdienenzichanderegeldschie-
terseneigenarenaanopdehuurmarkt.Makelaarskunnen
vandieontwikkelingprofiterendoordatzeals(deskundige)
bemiddelaaringeschakeldworden.Datpastookhelemaal
indezetijd.
Mits goed opgeleid, kan de makelaar hier heel goede
diensten leveren.We zien inNederland een trend in de
richtingvandehuurmarkt.Hetzalookhiergebruikelijker
wordenomeersteentijdtehurenendanpaseenwoning
tekopen.Ookdaarvoorgeldt:zorgervoordatjeooghebt
voordieontwikkelingen,enlegverbanden.Danzieikde
toekomst van de makelaar/taxateur helemaal niet zo
somberin!”■

planenergiebesparingbebouwde
omgevingvoorjaar2014naar
tweedekamer

InhetplanvanministerBlokkrijgtiederewoning
een indicatief label. Dewoningeigenaar krijgt de
mogelijkheid gegevens – waarop het indicatief
energielabel is gebaseerd – aan te passen en te
actualiseren.Ditkanviaeeninternetpaginavande
overheidwaarmenookeenformeelenergielabel
kan laten registreren.Bij verkoopenverhuurvan
eenwoningisditlaatsteverplicht.Deingevoerde
gegevens moeten dan op afstand door een on-
afhankelijk deskundige worden beoordeeld. VBO
Makelaarisbangdaterzotweesoortenlabelsont-
staanwaardoordeverwarringvoordeconsument
alleenmaargroterwordtendekansopacceptatie
kleiner. Ookishetindicatievelabelfraudegevoe-
lig, data wordt onbetrouwbaarder waardoor de
woningmarktmindertransparantwordt.
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ehoudenseenschouwaandevoorkantvande
woning,iseenbezichtiginguitgesloten.
Hierdoornemendeopkoperseenforsrisico

omdathetlastigisominteschatteninwelkestaathet
huisverkeert.Alleeneenverzorgdevoorgevelkanzeer
misleidendzijn.Oogvoordetailsisbelangrijk:zozag
eenopkoperopheterfkleinestukjesafgesnedenvloer-
bedekking,goktedaaromdatersplinternieuwevloer-
bedekkinginhetpandzatenboodopbasisdaarvan
meerdanzijnconcurrenten.Dezegokpaktegoeduit.
Bijeenanderewoningzageenopkoperaandeschoor-
steendaterwaarschijnlijkeenzeerkostbaarfornuisin
dekeukenstondenookdezegokpaktegoeduit.

Indemeestegevallenmoeterechterhetéénenander
aandewoningwordengedaanvoordatdezeweerop
demarktkanwordengebracht.Hetlijktmedanook
logischdathetbiedenophoudtzodraeenprijswordt
bereiktdieeenstukjeonderdievanvergelijkbare
woningenindeomgevingligt.Hetrisicoopgrote
opruim-enonderhoudskostenisanderstegroot.

InNederlandpoogtdeStichtingWaarborgEigen
WoningenwoningveilingenvanwoningenmetNHGte
voorkomenomdatdeopbrengstlagerligtdanbijeen
onderhandseverkoopviaeenmakelaar:volgenseen
onderzoekvancollegaDirkBrounenongeveer34%.Dat
iswelergveelenlijkthelaastevaaktewordenveroor-
zaaktdoormalafidepraktijken.Zobeboetteinjanuari
2013deAutoriteitMarkt&Consumentmaarliefst71
handelarendieprijsafsprakenmaakteneningeheime

na-veilingendewinstenverdeelden.Hetisgoeddat
hierpaalenperkaanisgesteld,wantinmijnogenzijn
eerlijkeveilingenineenzwakkewoningmarktveelal
onontkoombaar:langwachtentotdatdewoning
onderhandswordtverkochtkanleidentotnoggrotere
betalingsachterstanden.

Devermoedensvanprijsafsprakentijdenswoningvei-
lingenwarenallangeraanwezigenikvraagmeafof
ditnuietstypischNederlandsis.Hetbeelddatbijde
Amerikaanseveilingenbeklijft,isdatdewoningen
waarschijnlijkwatminderopbrengendanbijeen
onderhandseverkoop,maarvanstiekemeafspraken
lijktgeensprake.DeAmerikaanseopkopersdoener
allesaanomhunconcurrentenvoorentijdensdevei-
lingvanhunstuktebrengenenscheldenelkaarverrot
zodradeveilingisafgelopen.Alszoublijkendatzetoch
onderéénhoedjespelen,dankunnenzevoordecame-
ra’swelheelgoedacterenenzoudenzeinHollywood
veelbeterophunplaatszijngeweestdaninPhoenix,
Arizona.

IkbeneenfanatiekkijkervanhetprogrammaPropertyWarsopDiscoveryChannel.

Hetbiedteenkijkjeindekeukenvanwoningopkopersbijexecutieveilingen

inPhoenix,Arizona.Bijdevooraankondigingdachtik,niethelemaalvrijvan

vooroordelen,aaneenshowmethandigejongensdiepandjesaankopenenzevlotjes

weermetforsewinstdoorverkopen.Maarerkomttochwatmeerbijkijken.

COLUMN
WoningmarktanalyseOTB

opkopersop
woningveilingen
inarizona

B

KeesDol,
OnderzoeksinstituutOTB,

TUDelft
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oningmarktcijfers zijn een gewild artikel. Ze
fungeren als barometer voor de economie.
Huizenbezitters, makelaars en ook de over-

heidkijkendaaromreikhalzenduitnaardenieuwstecijfers.
Watkunnenweindenaastetoekomstverwachten?Lange
tijdgingenvelenervanuitdatdegrotehoeveelhedendata
–dieCBS,Kadaster,CPB,banken (Rabobank, ING)enuni-
versiteiten(TUDelft)verzamelen–eenbetrouwbaarbeeld
geven.Voordeactuelecijfersoveraantallenenprijzengaat
ditnogsteedsop.Maarzodrahetvizierwordtgerichtop
detoekomst, isdenauwkeurigheidopditmomentver te

zoeken.DeRabobankstopteomdieredeneind2012hele-
maalmethetvoorspellenvanwoningprijzenopbasisvan
rekenkundigemodellen.Dekwartaalrapportagesbevatten

Hetvoorspellenvandehuizenprijzen iseensportdieallemakelaarsbeheersen.Ookgeavanceerdewoning-

marktmodellenkunnendat.Intheoriedan.Zolangdeeconomiegeenroetinhetetengooit,werkenzegoed.

Nudusevenniet.Demeestebankenzijndaaromteruggekrabbeld.Voorspellenmetrekenkundigemodellen

doenzenietmeer.Economischinzichtblijktookgoedtewerken.

overcijfers
valttetwisten

W

Onrustopwoningmarktmaaktcijfersonbetrouwbaar

Aantal verkochte bestaande woningen,
eigen seizoenscorrectie, 3-maands gemiddelde

Prijsindex bestaande woningen,
mutatie 3-maands gemiddelde t.o.v. de voorgaande drie maanden

Prijsontwikkeling
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effectnieuwbouwontrafeld

Wat zou er gebeuren, als…? Woningmarktmodellen
zijnzoinstaatomantwoordentegenereren.Zobere-
kendeCPB-onderzoekerJohanVerbruggenaleensdat
eenrentestijgingmet1%zouleidentoteendalingvan
dereëlehuizenprijsmet6%,‘ongeachthetuitgangs-
niveauvanderente’.

Ook het effect van nieuwbouw, waar lange tijd on-
zekerheidoverbestond, isnuontrafeld.Onderzoeker
Pieter van Dalen van de Rabobank leverde eerder in
zijn afstudeerscriptie het bewijs dat het inderdaad
waar is – wat onder meer hoogleraar Peter Boel-
houwen van de TU Delft eerder als hypothese had
geformuleerd: een afname van de nieuwbouw met
1%heefteenpositiefprijseffectvan0,04%.Diteffect
(een negatieve correlatie) treedt op met een vertra-
ging van zes tot negen maanden. Geprojecteerd op
het door de Rabobank voorziene dieptepunt in 2014
(van 38.000 nieuwe woningen), resulteert dit in een
prijsopdrijvendeffectvanminstens0,4%.Omgekeerd
heefteenstijgingvandeproductieeenprijsdempend
effect.
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daaromgeencijfersmeer,maarschattingenopbasisvan
economischeanalyses.

EmeritushoogleraarHugoPriemusvandeTUDelfthekelde
in juli hetweglaten van cijfers in de rapportages van de
Rabobank en ING als het introduceren van ‘semantische
vaagheid’. De Nederlandsche Bank (DNB) gaf hij in een
column‘eenpluimopdehoed’.Dievoorspeldedatdeprijs
in2013met6%zougaanzakken,gevolgddooreenverdere
dalingvan3,4%in2014.

De prognose van de Rabobank oogt daarmee vergeleken
ietwatslapjes.Dieschreefop5 junidat ‘hetherstelaller-
eerst een gezicht zal krijgen in stabiele verkoopaantallen
endalende verkooptijden, pasdaarna kaner eenperiode
van prijsstabilisatie optreden.Wij denken dan aan 2014’.
Inseptembervolgdehetberichtdat‘hetaantaltransacties
het dieptepunt van 105.000 transacties op jaarbasiswas
gepasseerdenaanheteindevanhet jaar ‘mogelijk inde
buurt’zalkomenvan115.000,‘slechts2.000minderdanin
2012’.Ditherstelzalin2014doorzetten,waarnadeprijzen
stabiliseren’.

Datisgeenvage,maarjuisteenheldereboodschap,vindt
PietervanDalen,econoombijdeRabobank.“Ookwijhou-
denvancijfersenpercentages.Tot2012gavenwedieook.
Maar zemoetenwelgoedgegrondzijn. Ineenonrustige
tijdmetveelbeleidswijzigingenheefthetgeenzinomte
meldenof iets4of5%wordt.Dieonrust iseenfactordie
nietineenmodelisintebouwen.Datmaaktcijfermatige
uitkomsten onbetrouwbaar.We baseren onze uitspraken
opdeontwikkelingvanhetaantal transactiesenhetstij-
gende consumentenvertrouwen. Inmei gavenwe al aan
dat zich in 2014 een herstel aandient.Maar hoe snel dat
precieszalgaan,datweetniemand.”

FALENDEMODELLEN
Waaromdeuitkomstenzoonbetrouwbaarzijngeworden,
staat uitvoerig beschreven in het Rabo onderzoeksrap-
port ‘Overdewaarderingvanwoningen’.Daaringeeftde
banktoedathetgeengripkankrijgenopdefactorendie
bepalendzijnvoorprijzenenaantallen.Vaneenaantalon-
derzochtemodellenvanderdenmeldtdebankdatze‘geen
vanallegoedinstaatwarendemutatievandewoningprij-
zenopbetrouwbarewijzetevoorspellen’.Indeperiodetot
2008komendevoorspellingenrelatieftelaaguit,daarna
veeltehoog.

Paul de Vries, eveneens econoom bij de Rabobank, be-
steeddein2010inzijnproefschriftreedsaandachtaande
toegepastemeetmethodenenrelatiemetdewoningprijs:

‘Zowel voorhetmetenals voorhet verklarenvandewo-
ningprijsontwikkelingisdemaatschappelijkeeneconomi-
schecontextvangrootbelang’.

“Desituatieveranderde in2008ergsnel”,analyseertVan
Dalen.“Erkwamensteedsopnieuwmaatregelen,dieniet
alsvariabeleineenmodelpassen.Voorhetmakenvaneen
stabiele voorspelling is een nieuwe tijdreeks van tien of
vijftienjaarmetbestendigbeleidnodig.”

Ook het teruglopen van het aantal transacties heeft in-
vloed op de kwaliteit van de data. Veel transactiesmet
een goede spreiding leveren goede statistieken op. Als
het aantal transacties teveel wegzakt, worden de data
onbetrouwbaarendusonbruikbaar.Nietvoornietswaagt
het Kadaster zich op ditmoment niet aan prijsindexcij-
fersopdetailniveau.Hetisduidelijkdatonderzoekersnu
moetenroeienmetderiemendiezehebben.Endatzijn
ernietveel.

De in 2008gestarte PrijsindexBestaandeKoopwoningen
(PBK)vanCBSenKadasterisdebekroningvaneen12jaar
durendeontwikkeling,waarinmodellensteedsnauwkeuri-
gerwerden. ING,Rabobank,CPB,deNederlandseBanken
OTB van de TUDelft hebben of een eigen versie hiervan
of gebruiken deze data in een deelmodel. Ondanks de
toegenomenvaagheidblijvendeprijsindexenendaarvan
afgeleidemodellenhunwaardehouden.VanDalenmerkt
dataandetoestroomvanbuitenlandseonderzoekers.“Met
hetCBSenhetKadasterhebbenweinNederlandtocheen
goedzichtopwatergebeurt.Calcasa,CPB,Ortecenande-
renmakendaargraaggebruikvan.Ookveelbuitenlanders
komenhierheen,omdatdedatarelatiefgoedtoegankelijk
zijn.”■

Tekst:RobertvanTil
Beeld:Rabobank

Pieter van Dalen werkt
sinds juli 2013 als wo-
ningmarkteconoom bij
hetDirectoraatKennis&
Economisch Onderzoek
(KEO), in het team Nati-
onaalOnderzoek.

Hij doet onderzoek naar verschillende vraagstukken met betrekking tot de
woningmarkt.HijschrijftonderanderemeeaanhetKwartaalberichtWoning-
marktendeConjunctuurbeelden.Pieterstudeerdealgemeneeconomieaande
UtrechtSchoolofEconomics.
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VAgEPRAktiJkEN
ViseurhaddewoningvanDeGraaffal langere tijd inde
verkoop.Hetliepnietechtstorm.Tweekeerleedeenkoop
schipbreuk vanwege financieringsproblemen. Viseur was
danookblijtoenhetechtpaarJanKeesenTheageïnteres-
seerd was. Gelet op de slechte ervaringen informeerde
Viseur naar de financiële gegoedheid van het echtpaar.
Welnu, dat trof. Beiden waren succesvolle ondernemers.
Jan Kees deed ‘iets’ in marketing. Thea deed ook ‘iets’,
maardanindepromotioneleaspectenvandecommerciële

gezondheidszorg. Toen Viseur vroegwat dat allemaal zo
ongeveerbehelsde,kreeghijeeningewikkeldverhaalover
hetonderzoeknaartargets,upstreammodelmatigebena-
deringenvandevraagstellingvanhetpubliekincombina-
tiemetdownstreamtoolsvandeaanbiedendesegmenten
uit professionele enassurantievehoek.Viseurbegreepal
sneldatdezetwee liedengeenouderwetsebroodbakkers
waren,maarmeerbakkersvangebakkenlucht.Maarenfin,
hetechtpaarverteldedathetinhunbrancheerggoedging,
zij konden het werk nauwelijks aan. ‘De opdrachtgevers
stondeninrijenvan10voorhundeur’.

gELD?gEENPROBLEEM!
Hetmoet gezegd: het echtpaarwas een snelle beslisser.
Alnadeeerstebezichtigingwaserovereenstemming.De
hoogtevandekoopprijswasgeenprobleem.Definancie-
ringhelaaswel.Hetechtpaarwildedevolledigekoopsom
financieren. Hadden zij geen stuiver eigen vermogen?
Neen,neen,zobezwoerenJanKeesenThea.Zehaddeneen
flinkbedragopeendepositorekening,maarzijwildennog
graagtenvolleprofiterenvanwellichtdelaatstemogelijk-
heid om fiscaalvriendelijk geld te lenen. Vandaar dus die
ruime financieringsbehoefte.Hoelangdachthetechtpaar
nodigtehebbenomdefinancieringteregelen?Geenpro-
bleem. Het echtpaar dacht eenmaand nodig te hebben.
Bovendienwildenzijdirectdaarnadewoningafnemen.

Zijverteldendatzijzelfnethuneigenhuurwoninghadden
ontruimd. ZouDeGraaff alvast aanhenwillen verhuren,
teroverbruggingvandeperiodetotdeoverdracht?Nou,de
woningstondtochleegdusdatwasgeenprobleem.

kLEiNPROBLEEMPJE
Vlak voor het verstrijken van de ontbindingstermijn ont-
vingViseurberichtvandekopers.Helaashaddendrieban-
kenhun financieringsaanvraag afgewezen. Tot verbazing
zag Viseur dat deze banken reeds enkeleweken geleden

JanKeesenTheawarengeïnteresseerd ineenwoningdieviauwcollegaViseur tekoopwerdaangeboden.

Probleem was echter de financiering. Het liefst wilden zij deze woning huren, maar toen zij daarover heel

voorzichtigViseurpolsten,bleekdatnietbespreekbaar.JanKeesenTheabedachteneenlist.

UITDERECHTSPRAAK

huurbescherming
voordekoper?
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Tekst:Mr.J.A.M.vandeSande,
advocaatteRotterdam
www.vandesandeadvocaten.nl

huurbescherming
voordekoper?

te kennenhadden gegeven dat dit echtpaar niet in aan-
merkingkwamvoorfinancieringomdatzijnietbeschikten
overbewijsstukken vanhun inkomen.De tweebedrijfjes
van het echtpaar bleken nog geen maand te bestaan.
De Graaff werd nu geconfronteerd met een ontbonden
koopovereenkomst.Goederaadleekduur.Dieraadkwam
uitonverwachtehoek. JanKeesenTheasteldenvoordat
partijen zouden afspreken dat de ontbinding vanwege
non-finacieringachterwegezoublijvenendatalletermij-
nen van het koopcontract zouden worden verlengdmet
eenjaar.Dezakengingendusdaniggoeddatzijovereen
jaar ‘voor 1000% zeker’ dewoning zouden kunnen afne-
men.Totdietijdzoudenzijeenbescheidenhuurbetalen.
Viseur legde het voorstel voor aan De Graaff. Deze was
inmiddels de wanhoop nabij. De aangeboden huur zou
netzijnhypotheeklastendekken.PersaldozouDeGraaff
eropverliezen.Viseurzelfdachtdatdezetweekopersover
een jaar zondermeer zoudenafnemen.Zewaren immers
enthousiastoverhethuisennaareigenzeggen,liepende
zakengoed.Hetontbrakhenslechtsaanhistorischonder-
bouwdecijfers.DeGraaffstemdemokkendin.

kORtEtiJD?
Aldussprakenpartijenafdatalletermijnenopgeschoven
warenmeteenjaarendatdekoperszoudenhurentothet
momentdatdewoningaanhenwordtovergedragen.Jan
KeesenTheanamenhunintrekindewoning.Zospraak-
zaamalszijwarenvoordesleuteloverhandiging,zoonbe-
reikbaarwerdenzijdaarna.OpdevragenvanViseurnaar
definanciëleontwikkelingenkreeghijgeenantwoord.Ach
ja,druk-druk-drukmetcentjesverdienenomdekoopprijs
tebetalen,dachtViseur.

Bijna een jaar verder benaderde Viseur het echtpaar op-
nieuw. Na aandringen kwam het verlossende antwoord.
Althans, verlossend?Het echtpaar verklaarde ijskoud dat
het opnieuw slechts afwijzingenhadgekregen.Debeide
ondernemingenwarenkennelijknietvandegrondgeko-
men.Of zij dan zo vriendelijkwilden zijn omdewoning
teontruimen?Neen,natuurlijkniet, geen sprake van!Zij
betalentochhuur?KendeNederlandnieteenstriktehuur-
bescherming?Hetechtpaarhadhetprimanaarzijnzinen
dehuurwasnietaltehoog.Hetechtpaardachtstokoudte
gaanwordenindezewoning.

De Graaff hoorde het verslag van Viseur met stijgende
woedeaan.Welkkunstjehadditechtpaarhemgeflikt?En
wasViseurmogelijkhunhandlanger?WistViseurnietdat
het huurrecht in Nederlandwel erg doorgeschotenwas.
Het was uiteindelijk allemaal de schuld van de regering
Den Uyl, de D’66-rechters en natuurlijk ook van Viseur.

Hoewelde zaakhopeloos leek,gingDeGraaff tochmaar
naareenadvocaat.

Hetprobleemwas,datereenhuurcontractwasafgeslo-
ten voor onbepaalde tijd. Het echtpaar betaalde keurig
de huur en er was geen wettelijke opzeggrond voor-
handen. Tochwerd het echtpaar gedagvaard en daarbij
werd gesteld dat de huurovereenkomst naar haar aard
van korte duurwas. Immers: de huurovereenkomstwas
slechtsaangegaan inafwachtingvanhetverkrijgenvan
definanciering.Dezeovereenkomstkonnietzomaarvan
kleurverschietendoordathetechtpaarhadbeslotenom
blijvenddewoningtehuren.Tijdensdezittingtoondehet
hurendechtpaarzichzeerzekervanzijnzaak.Hoezoeen
huurovereenkomstdienaarzijnaardvankorteduurzou
zijn? Meer dan een jaar huurden zij al, meneertje! Met
triomfantelijkeblikkeekhetechtpaarnaarDeGraaff.De
Graaff op zijn beurt had deze bedriegers het liefst wat
aangedaan.Maar ja, de gedachte dat hij dan zijn intrek
zoumoetennemeninhetStaatshotelschrokhemnatuur-
lijkaf.Datzoudannieteenverblijfgaanwordendienaar
zijnaardvankorteduurzouzijn.

VONNis
DeGraaffhadweinigvertrouwenineengoedeafloop.Tot
zijnverrassingvernamDeGraafftweewekenlatervanzijn
advocaat dat de zaak was gewonnen. De kantonrechter
had overwogen dat deze huurovereenkomstwel degelijk
naarzijnaardvankorteduurwasafgesloten.Hetfeitdat
het gebruik van de woning langer duurde dan was ver-
wacht,maaktedatnietanders.JanKeesenTheamoesten
direct ontruimen. En Viseur? Die had natuurlijk altijd al
geweten dat de zaak goed zou aflopen. (de namen zijn
gefingeerd;deuitspraakwordtopverzoektoegestuurd)■
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ACTUEEL|Verdienmodel

W

Hoewelveelconsumentenervanuitgaandateenmakelaareenresultaatsverplichtingheeft,gaathetomeen

inspanningsverplichting.Datdieinspanningsverplichtingnietaltijdmeertotresultaatleidt,bleekdeafgelopen

jaren.Hoekomtdemakelaardiewerktopbasisvancourtageuitdekostenenwordtereenboterhamverdiend

ineenaanbodmarkt?Veelmakelaarsworstelenmetditdilemma.Eengrootdeelvanhenheefthetcourtage-

modelinmiddels–voorlopig–aandekantgezet.Zijstappenoveropverdienmodellendiedeliquiditeitzeker

stellenende inspanningentijdenshetverkoopprocesenigszinsbelonen.MaarzijndeAlgemeneConsumen-

tenvoorwaardendaaropingericht?Ofmoetenzebeteraansluitenopdeveranderendetijden?Waarzijnde

makelaaréndeconsumentbijgebaat?

welkverdienmodel
hanteertdemakelaar?

oningendienietwordenverkocht,vormeneen
bedreigingvoordecontinuïteitenrentabiliteit
van makelaarskantoren. In enkele jaren tijd

raaktendeportefeuillestotderandgevuldmetonverkoch-
te en vaak ook incourante woningen. Sindsdien hebben
veelmakelaarshet traditionelecourtagemodeloverboord

gezet.Modellenwaarbijdeverkoperpasaanheteindvan
deritbetaalt,zijn–althansvoorlopig–uitdegratie.Meer
woningenindeportefeuillebetekentmeerintakegesprek-
ken,meer telefoontjes en e-mails,meer bezoekers,meer
internetklikken die moeten worden geturfd, meer tus-
sentijdse verslaglegging en ook een grotere druk op het
personeeldataldieextra‘gratis’dienstenmoetuitvoeren.
Datdemakelaardijerbedrijfseconomischnietrooskleurig
bij staat, isgeennieuws.Reeds in2012 leedmeerdande
helftvandemakelaarskantorenverlies.

Makelaarskantoren hebben de bakens daarom massaal
verzet,blijktuitonderzoekvanBangma&Bosma. In2011
werktenogmeerdandehelftvanallemakelaarsvolgens
het traditionele courtagemodel. Begin 2013 was dat nog
maar 19%.Demeestemakelaars hebbenhun facturering
voor verkopende klanten inmiddels gesplitst in een be-
drag vooraf (een starttarief) en een courtage achteraf.
Hetaandeelmakelaarsdiehetaccent legtopdeverkoop
van deeldiensten was begin dit jaar reeds 15%, volgens
eerder onderzoek vanBangma&Bosma.Omde verkoop
te stimuleren richten makelaarskantoren zich nu onder
meer ook op styling, videoreportages, 3D-fotografie, SEO

Resultaat-ofinspanningsverplichting?
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(zoekmachineoptimalisatie) en de exposure in de soci-
alemedia.Allesomdewoningteverkopen.Makelaarsen
andere aanbieders spelen daarmee in op de behoefte bij
huiseigenaren omhunbezit een extra zetje op demarkt
tegeven.Nietonbelangrijk,het is tevenseenmanierom
extraomzet tegenereren.Maarmoetendiedeeldiensten
aanheteindvanderitonderdecourtagevallenofapart
wordengefactureerd?

Bangma & Bosma is gespecialiseerd in advisering aan
makelaarskantoren. Hun ervaring is dat makelaars hard
werken,maar terugdeinzen voor een drastische verande-
ring in hun bedrijfsvoering. De financiële huishouding is
een belangrijke graadmeter voor succes en dus ook voor
wel of niet ingrijpen. Voor dat laatste is vaak alle reden,
meent bedrijfsadviseur Edwin Bosma. “Het aantal trans-
acties is enorm gedaald. Met een prijsdaling van 11,3%
in twee jaar tijd moeten de omzetten nog verder zijn
gezakt, waarschijnlijk met 10%. Dat beeld klopt met de
geconstateerde salarisverlagingen, die zijn doorgevoerd.
Enkelejarengeledenhadeenmakelaargemiddeldzo’n30
pandenindeportefeuille.Nuligtdezebenchmarkrondde
60 panden. Dat komt dus neer op een verdubbeling. De
kosten zijn daardoor toegenomen. Bij VBO-makelaars en
VastgoedPRO-makelaars lopen de advertentiekosten voor
Fundanogeensextrahoogop.Sommigenhebbennietde
liquiditeitomdegemaaktekostenallemaalzelftebetalen.
Zewerkenzichuitdenaad.Zebellen,mailenenreizenzich
suf.Maardeklantmerktdatniet zo.Daarzoudenmake-
laarseenaantalslageninkunnenenmoetenmaken.”

Duidelijkcommuniceren,datisdekernwaarhetinfeiteom
draait.Eenklantdirectnaeenbezichtiginginformerenover
deresultatenzoueenvastonderdeelmoetenzijnvanhet
beleid.Hetzelfde geldt voor het aanspreken vandebiteu-
ren.Detoenamevanhetaantaldienstenmaakteengoed
debiteurenbeleidnognoodzakelijker.

”Datzijnzakendiedecontinuïteitvandeondernemingra-
ken”,aldusBosma.“Eenoplopendaantaldebiteurenhangt
weer samen met een slecht debiteurenbeleid. Dus geen
debiteurenanalysemakenengeenherinnering-enaanma-
ningbeleidhebben,datkomtregelmatigvoor.”
Voordateenmakelaarzijnstrategiebepaalteneenkeuze
maakt uit de beschikbare business- en verdienmodellen,
ishetraadzaamomdemogelijkhedengoeddoortespre-
kenmet een adviseur, die gewend is omdematerie van
enigeafstandtebeschouwen.Deze‘helikopterview’levert
een beter zicht op de knelpunten enmogelijkheden.Het
gesprekzaldanautomatischookgaanoverhetonderne-
merschapendevisiedaaropvandemakelaar.Nietiedere
makelaarziethetbelangdaarvanechterin, isdeervaring
van Bosma: “Dan gaat het over de vraagwelke rol je als

vierverdienmodellenmetvarianten

HetbedrijfsadviesbureauBangma&BosmaBedrijfsadviesonderzochtvierver-
dienmodellen.Hetmeesttoegepastworden:

1. Het traditionele courtagemodel (No cure no pay maar met intrekkingscour-
tage)meteenbetalingbijeengeslaagdeverkoop.Aandeelgezaktonder19%.

2.Courtagesysteem met een opstartbedrag. Als de klant tussentijds vertrekt,
krijgthijditbedragnietterug.Aandeelmeerdan50%.

3. Eenvastbedragperdeeldienst.Aandeel15%.
4.Abonnementskostenpermaand.Aandeel3%.

Binnendezemodellenzijnmeerderevariantenmogelijk.

V.l.n.r.:Deherendrs.E.K.J.BosmaenJ.O.vanderPloeg

Bosma:“EencombinatievanNocurenopaymetmaandelijkse
betalingenisookvoordeklantgunstig.Demakelaarneemt

daarmeeeeninspanningsverplichtingopzich”
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makelaarwiltspelenenwelkefunctiedaarbijhoort.Benje
erggoedinhetrondkrijgenvantransacties?Ofisjespeci-
aliteitdatjezoveelmogelijkkopersweettevinden.Ofben
jejuistheelgoedinhetbegeleidenvanhetprocesenhet
communicerenmetklanten?Datzijngeheelverschillende
rollenenfuncties.Iemanddiegoedisinprocesbegeleiding,
is waarschijnlijk ook goed in verwachtingsmanagement.
Datsoortmakelaarsisbeterinstaatomeensituatieschets
op te stellen voor de komende twaalfmaanden. Klanten
willen graagwetenwat hij allemaal in die tijd wil gaan
doenenhoedeevaluatieeruitgaatzien.”
Makelaars zijngraagbezigmet klantcontacten.Daarmee
vult hij of zij vaak een groot deel van de dag. “Maar het
formuleren van een visie ophet ondernemerschap ende

casasa.nl
Definanciëlecrisisheefttoteenstroomvancreatieveideeënvoor
nieuweverdienmodellengeleid.Dezebordurenoverigensvaak
voortopbestaandeconcepten.Eendaarvan(Casasa.nl)betrefthet
aanbiedenvaneenwoningbijmeerderemakelaars.De‘winnende’
makelaarvangtinditmodel60%vandecourtage.Deresterende
40%wordtverdeeldoverde‘verliezende’makelaars.Maarofhetzal
werken?
BedrijfsadviseurEdwinBosmavanhetbureauBangma&Bosma
vindtheteeninnovatieveaanpak,maarbetwijfeltofditinhet
huidigesysteemvanvraagenaanbodzalwerken:
“Drieofviermakelaarsdiegelijkertijdvooreenwoningwerken,
lijktmijvoordeconsumentteingewikkeld.InFrankrijk,Spanje
enAmerikawerkthetmisschienwel,maarhierlijktmedatgeen
toegevoegdewaardehebbenomdatdemarktzotransparantisdoor
Funda.BovendienisdecourtageinNederlandvelemalenlageren
zitjuridischallesgoedinelkaar.”

ondernemingisietswaarjeevengoedvoormoetgaanzit-
ten”,meentBosma.“Eenbeetjesparrenmeteengespreks-
partner, zodat je los komt vandedagelijkse routine.Wie
zich voortdurend onderdompelt in activiteiten, komt aan
diestrategischekwestiesniettoe,endanbedoelikvooral
dekeuzesvoordelangeretermijn.”

NOcuRENOPAy
DeconsumentenorganisatieszienNocurenopayvaakals
een soort garantie dat demakelaar zich tot het uiterste
inspantomdeverkooprondtekrijgen.“Datkunjeookan-
derszien”,vindtBosma.“Voordeklantheefthetvoor-en
nadelen.Eenvoordeelisdathijvoorafniethoefttebetalen.
Maar pas achteraf blijkt of de aanpak van de makelaar
heeftgewerkt. Steldateenmakelaar zijnaandachtmoet
verdelentusseneenincourantewoningofeengoedgele-
genwoningmet uistekendemarktkansen.Waar zou zijn
aandachtdanhetmeestnaaruitgaan?Eencombinatievan
No cure no paymetmaandelijkse betalingen is ook voor
deklantgunstig.Demakelaarneemtdaarmeeeeninspan-
ningsverplichtingopzich.Hijzaldanmoetenlatenzienhoe
zijndienstverleningeruitzietenwathijvanplanistegaan
doen. Denk aan overzichten van bezoekersaantallen, een
marketingplan, fotografie, styling. In dat planmoet alles
zitten,waarookdeklanteenmeerwaardeinziet.Datmoet
zwartopwitstaan.”

gOEDEAFsPRAkEN
De Consumentenbond wil vooral duidelijkheid over de
aard, de frequentie en de duur van de inspanningen die
vandemakelaarwordtverwacht.OokdeVerenigingEigen
Huis eist dat makelaars voor elke (deel-)dienst duidelijk

VanderPloeg:“Meerderedeelbetalingenkunnende
consumentmeerinzichtverschaffenindeverrichtte

werkzaamheden”



vBo makelaar  | VASTGOED ADVISEUR |  21

Tekst:RobertvanTil
Beeld:VBOMakelaar,
Bangma&Bosma

verdienmodellen. De huidige ACV pusht de leden teveel
inderichtingvanhettraditionelemodel.MaaralsdeLTV
(Loan-to-Value)stapsgewijsteruggaatnaar100%,worden
demakelaarskostennietmeerautomatischbijoverdracht
verrekend.DeKostenKoperwordtdannamelijknietmeer
meefinancieerd. Voor elke branche bestaan er Algemene
Consumentenvoorwaarden waaronder een dienst mag
worden geleverd. Maar alleen in de makelaarsbranche
maakt het beloningssysteem onderdeel uit van de voor-
waarden.Datisprima,maardanmoeterwelenigeruimte
zijnomhetbeloningssysteemnaareigen inzichtenbusi-
nessmodel in te richten.DeVereniging EigenHuiswil er
voorwakendateenmaandelijkserekeningertoeleidtdat
demakelaardaarniksvoordoet.Daaroverzijnweheteens.
Maareenmakelaardiederekeningenzijninspanningenbij
deklantnietkanverantwoorden,valtdoordemand.Dieis
heelsnelzijnklantenkwijt.”

VBOMakelaarwerktaljarenmeteenstandaardopdracht-
formulierdataandeverplichteACVwordtgehecht.Van
derPloeg:“Datmaakthetprocestransparantendwingt
partijenomallewerkzaamhedenendetemakenkosten
goednatelopen.Ikdenkdatwedatmoetenstandaardi-
seren!”■

aangeven wat hun toegevoegde waarde is. “Ik ben het
watdatbetrefteensmetdeVerenigingEigenHuisende
Consumentenbond. ‘Als de makelaar die verplichtingen
nietnakomt,moetdeklanteenvoudigkunnenafhaken’.”

Hebbenmakelaars daarmoeitemee? “Nee”, aldusVBO-
directeur Hans van der Ploeg. “Communicatie is zeer
belangrijk; niet alleen voor maar zeker ook tijdens het
(ver)koopproces.Goedewerkafspraken,die zwartopwit
worden vastgelegd, zijn in ieders belang”, vindt hij. “De
klantkrijgtviadeelnota’sofverrekeningvandeeldiensten
inzichtinwelkevande–voorafafgesproken–werkzaam-
hedenerineenbepaaldeperiodezijnverricht.Zokunnen
meerderedeelbetalingendeconsumentmeerinzichtver-
schaffenindeverrichtewerkzaamheden.Erontstaatjuist
meergripencontroleophetwerkproces.Nietvoorniets
werken veel VBO-makelaars al jaren met deeldiensten,
eeninitiatiefvanVBOMakelaar.Enmochtdewoningdan
tochuitdeverkoopwordengehaald,dankomtdeconsu-
mentnietvooronaangenameverrassingentestaaninde
vormvaneeneind-nota.Inhethuidigecourtagesysteem
ishetvoordeconsumentvaaknietduidelijkdaterbijde
makelaar sprake is van een inspanningsverplichting en
niet van een resultaatsverplichting. Maar bij de dokter
moet je toch ook je rekening betalen, ook al kan hij de
klachtnietwegnemen?”

Hetisdanooklogischdatverruimingvanhetverdienmo-
del onderdeel uitmaakt van de nieuwe Algemene Con-
sumentenvoorwaarden (ACV). Van der Ploeg: “Naarmijn
mening moeten de ACV ruimte bieden aan meerdere

VanderPloeg:“Eenmakelaardiederekeningenzijn
inspanningenbijdeklantnietkanverantwoorden,valtdoor

demand.Dieisheelsnelzijnklantenkwijt”
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enintensiefvoortrajectgingvoorafaandit
mooieresultaat.Sindsmeivanditjaarishard
gewerktomtekomentoteensuccesvolleaudit

vanTEGoVAbeginnovember.Wekondentoenaan-
tonendatwevoldoenaantalvaneisen:hetcom-
petentieprofiel,deopleidingseisen,deervaring,het
permanenteeducatietraject,hettuchtrechtende
beroeps-engedragscode.Opaldiepuntenmoetwor-
denvoldaanaandeinternationaleREV-standaard.
TEGoVAontwikkeltenbeheertdeEuropeanValuation
Standards(EVS)dieaanhakenbijwaardebegrippenen
wetgevingzoalsdezebinnenEuropagelden.Metdeze
EVS-standaardenrichtTEGoVAzichopuniformiteitin
taxatiesentaxatierapporten,educatieenintegriteit.
AllestoegesnedenopdeEuropesesituatie.

transparantie
DatVBOMakelaarnuofficieellidisvanTEGoVA,
isookvanbelanginhetlichtvandeeisendieDe
NederlandscheBankendeAutoriteitFinanciële
Marktenstellenaandetaxateurbedrijfsmatigvast-
goed.Hetbelangrijkstedoel:meertransparantie.Uit
onderzoekblijktdatdetaxatiebranchebehoorlijkver-
snipperdis.Brancheorganisatiesenregistersstellen
allemaalhuneigennormen,enzehebbengedrags-
codesentuchtrechtophuneigenwijzeuitgewerkt.
DaaromhebbenDNBenAFMdemarktpartijenstevig
onderdrukgezetomtekomentotmeereenduidig-
heid.VastgoedCertenRICShebbendaarvoorplannen
ontwikkeld,enhetlidmaatschapvanTEGoVAgeeft
VBOMakelaardemogelijkheidomaantesluitenbij
eennationaalplatform.Datisinhetbelangvanalle
partijen,enzekerookinhetbelangvandetaxateur

dieveeltijdenenergieheeftgestokeninhetvergroten
vanzijnprofessionaliteit.

kwaliteit
MethetlidmaatschapvanTEGoVAkunnenVBO-leden
latenziendathuntaxatiesvanhogekwaliteitzijn.
Daarvraagtdefinanciëlewereldookterechtom.De
laatstejarenverkeertdezewereldingroteverwarring,
waardoorderoepomadequaterichtlijnen,transpa-
rantieengestandaardiseerdetaxatiessteedsgroter
werd.Kwaliteitenintegriteit;daargaathetominde
taxatiewereld.Dekwaliteitvanbezittingenenlenin-
genkanalleenopwaardewordenbeoordeeldalsdaar
eendeskundig,integerentransparanttaxatierapport
aantengrondslagligtvolgensuniformerichtlijnen.
Daarzijnallespelersinhetcommercieelvastgoedzo
langzamerhandwelvanovertuigd.
Accountantszettenalleeneenhandtekeningonder
eenjaarverslagalsersprakeisvaneengedetailleerde
onderbouwingvandecijfers.
Eenaantaljaarverslagenvangroteondernemingen
zalvolgendjaarongetwijfeldverrassendecijferslaten
zien.Endieverrassingenzullennietaltijdpositiefuit-
vallen.Eigenarenenbeleggerszullenineenaantal
gevallenhunverliesdanookmoetennemen.Hetzij
zo.Devastgoedmarktiswelweereenaantalstappen
verderopdewegnaareengezondetoekomst,endat
isveelwaard!Nietindelaatsteplaatsvoordiegrote
ondernemingenéndefinanciëlewereld!

‘AwardingMemberAssociation’vanTEGoVA;dietitelmagVBOMakelaarvoeren

sinds16novemberjl.ToenwerdinLissabondehalfjaarlijksevergaderingvan

TheEuropeanGroupofValuerAssociationsgehouden.BijTEGoVAzijnnu1793

gecertificeerde(REV-)taxateursinEuropeesverbandaangesloten.Weverwachten

in2014deeersteVBO’ersdetitelRecognisedEuropeanValuer(REV)uittereiken.

Daarmeezijnweweereenflinkestapverderopwegnaarerkenningvande

professionaliteitvanonzeleden.

rev-titelsnuook
bereikbaarvoor
vbo-taxateurs!

E

Ing.SiepRoelfzema,
voorzittersectie

BedrijfsmatigVastgoed

Awarding Member Association
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grariërs die hun bedrijf staken, het komt steeds
vakervoor.Metnameinhetzuidenenoostenvan
hetlandzienweveehoudersdiehetvoorgezien

houden.Europeseregelgevingvoorhunbedrijfsvoering is
een belangrijke oorzaak van veel bedrijfsbeëindigingen;
velen kunnen bijvoorbeeld de enorme investeringen om
tevoldoenaannieuwemilieueisennietmeeropbrengen.
Gevolg:hunwoningkomtvrijenisdaarmeefeitelijkgeen
bedrijfswoning meer. Lang is er gediscussieerd over de
statusenverhandelbaarheidvandergelijkewoningen.En
ook:watishetrisicoals‘burgers’indatbuitengebiedgaan
wonen en mogelijk gaan klagen over geluids-, stank- of
verkeersoverlast van de omliggende bedrijven die wèl
doorgaan?Haal jeniethetPaardvanTrojenaarhetplat-
teland?Nieuwewetgevingwasnoodzakelijkendiekwam
er ook: 1 januari 2013was er dan eindelijk eenWet Plat-
telandswoning.Dezestelt,kortgezegd,datnahetstaken
van de oorspronkelijke bedrijfsvoering (lees: landbouw
en/of veeteelt) de woning weliswaar nog gezien wordt
alsbedrijfswoning,maardatdezemagwordenbewoond
door iemand die niet het bedrijf voert. Toch zitten daar

Vanaf1januari2013isdewetgevingvankrachtvoorhetfenomeenplattelandswoning.Daarmeemoestduide-

lijkheidwordengescheptoverwiewelenwienietinde(voormalige)bedrijfswoningvanagrarischebedrijven

kanwonen.Probleemopgelost!Maardaardenkendespecialistentochgenuanceerderover:‘Wezijnernogniet.’

A

deplattelandswoning:
‘wezijnernogniet!’

haken en ogen aan.Want hoe taxeer je zo’nwoning en
wiemagdatdoen?InwelkekamervanderegistersSCVM
c.q. VastgoedCertmoetdetaxateurvanzo’nwoningzijn
ingeschreven?Hoezithetmetdefinancieringvandewo-
ning?Komtzo’nwoninginaanmerkingvoorNHG?Kortom,
wieishetbestetoegerustomditnieuwefenomeenbijde
koptepakken:isdatde‘gewone’makelaarofdeagrarisch
vastgoedmakelaar?

‘VANALLEBEiiEts,VANALLEBEiNiEts’
In de ogen vanWim Thus, afdelingsdirecteur Landbouw,
Food&AgribijdeRabobank,isdaarnietzomaareeneen-
duidigantwoordoptegeven.“Jemoethetbijnapercasus
bedenken. Soms blijft bijvoorbeeld een varkenshouderij
diepalnaastofvoordewoningstaatwèlinbedrijf,maar
wildevarkenshouderdewoningvandehanddoen.Soms
wordt eenouderebedrijfswoningafgebrokenen komter
opdieplek inhetbuitengebiedeennieuwpand.Het las-
tigeisdatwenuweliswaarlandelijkewetgevinghebben,
maar je veeleer op gemeentelijk niveaumoet kijkenwat
eraandehand is.Vanessentieelbelang isnamelijk:wat
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zegt het gemeentelijke bestemmingsplan?Dat is feitelijk
leidend.Daarmoetjealsmakelaar/taxateurgewoonheel
goed zicht op hebben. De complicerende factor is nu,
dat veel gemeentennogniethelemaal klaar zijn voor de
nieuwe situatie, hun bestemmingsplan is er nog niet op
toegesneden. Ik ben geneigd te denken dat de specialist
inagrarischvastgoeddaareenvoorsprongheeft.Diekan
verderkijkendansechetvastgoed,jedoetdieactiviteiten
inhetbuitengebiedernietzomaarevenbij.Danhoorikde
makelaarWonenalbijnazeggendathettochandersligt,
dat die agrarische component immers niet meer speelt.
Datisnunetdecrux.Dittypewoningisvanallebeiiets,en
vanallebeiniets.Datmaaktdetaxatieendefinanciering
ookbestlastig.Ikzouopdatvlakduszeggen:degenemet
demeestbredeexpertiseisdegenediehetkanoppakken.
Danishetmijomhetevenwatdeachtergrondvandiema-
kelaar/taxateur is. Jemoetgewooninzichthebbeninalle
aspecten.AlsmanvandeRabobankkijkikdantochvooral
naardekwaliteitvanhetrapport.Datmoetuitstralendat
elkaspect indeoverweging ismeegenomen.Dus ja,er is
een stap gezet in wetgeving. Heeft een woning de titel
plattelandswoning,dangeeftdatdebankhouvast.Maar
alseenpandnietbenutwordtconformhetgemeentelijke
bestemmingsplan, danwordt financieringwel erg lastig.
Enaangeziennietallegemeentelijkebestemmingsplannen
evenhelderzijn,zijnweergewoonnogniet.”

EENsPEciAListiNBuitENgEBiED
MeepvanVeldhuizen,sectievoorzitterAgrarischVastgoed
VBOMakelaar,isveelstelligerdanWimThus.“Wehebben
hethieroverhetbuitengebied.Alleswatdaargebeurt, is
deexpertisevandemakelaar/taxateuragrarischvastgoed.
Zeker,destatusvandewoningverandertenigszins,maar
debijzondereaspectenvandatbuitengebiedzijnbijnaal-
lesoverheersend.Jemoetineentaxatiealleskunnenmee-
nemen,endatzieikeenmakelaarWonennognietzosnel
doen. Je moet kunnen beoordelen of iemand wel recht-
matigopdieplekwoont.Jemoetgedegenkennishebben

Tekst:HenkdeKleine
Beeld:Rabobank
enVBOMakelaar

van de spelregels in het buitengebied. Taxeren is geen
exacte wetenschap. De persoonlijke inschatting speelt
altijd een belangrijke rol. Dat geldt hier zeker,want elke
plattelandswoningisbijnaonvergelijkbaarmeteenander
object.Dusmoetjeoordeelgeschraagdzijndoorinzichtin
allefacetten.Maarhoegoeddetaxatieuiteindelijkookis:
definancieringvandittypewoningenzalnogweleveneen
zorgenkindblijven.Eenfinancieringvan100%kunjebijna
altijd vergeten, er moet op dit moment flink wat eigen
geld bij.Hoewel dit soortwoningenquaprijsniveauover
hetalgemeenniet voorNHG inaanmerkingkomt,wordt
de taxatie van de agrarisch vastgoedmakelaar niet door
éénvandevalidatie-institutengevalideerd.Terwijlditwel
eenvereisteisomvoorNHGinaanmerkingtekomen.De
agrarischvastgoedmakelaarstaatindekwaliteitsregisters
SCVMenVastgoedCertimmersindekamerAgrarischVast-
goed c.q. Landelijk Vastgoed ingeschreven. Dat kan een
probleemzijn.Degecertificeerdagrarischemakelaarmoet
voordezeplattelandswoningenookinaanmerkingkomen
voorvalidering.”

Blijft de vraag hoe aantrekkelijk dit type woningen dan
eigenlijkis?MeepVeldhuizenantwoordt:“Erzijnveelpar-
tijenbijgebaatdatjeerhoedanookuitkomt.Gemeenten
zijnnietgeholpenmetverpaupering inhetbuitengebied.
Afbrekenvandezewoningenisookzeldeneengoedidee,
datiskapitaalvernietiging.Deleefbaarheidvanhetbuiten-
gebiedisvooronsallenvanhetgrootstebelang.Alsmake-
laar/taxateurmoetjedusingesprekmetveelpartijen,om
hetplaatjegoedheldertekrijgen.Nietindelaatsteplaats
metdebetreffendegemeente,wantdaarisnoglangniet
iedereenzover.”■

MeepvanVeldhuizen:“Degecertificeerdagrarische
makelaarmoetvoordezeplattelandswoningenookin

aanmerkingkomenvoorvalidering”

V.l.n.r.:Deherening.W.ThusenM.vanVeldhuizen



Vereniging voor makelaars en taxateurs

Wij willen de gebruikers van de Back Offi ce Service 

danken voor de prettige samenwerking en het ver-

trouwen in het afgelopen jaar. Wij hopen u volgend 

jaar wederom van dienst te mogen zijn met onze 

service. 

De Back Offi ce Service staat alle werkdagen van 
9:00 uur t/m 17:30 uur voor u klaar. De Back Offi ce 
Service is slechts eerder gesloten op dinsdag 24 de-
cember (vanaf 16:00 uur) en op dinsdag 31 december 
(vanaf 16:00 uur). Voor en na de eerder genoemde 
tijdstippen krijgt de beller een antwoordapparaat, 
waarop een algemene tekst is ingesproken.

Als u gebruik wilt maken van de Back Offi ce Service 
of nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de 
Back Offi ce Service via 070-3458703 of via 
backoffi ceservice@vbo.nl.

www.vbomakelaar.nl

Het Back Office Service Team wenst u

Fijne kerstdagen en 
een bijzonder goed 
en succesvol 2014!
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aarhetschijntzijndeproblemenontstaanin
dewereldvanhetsnelle‘zakenbankieren’.
Handelarenhebbenmaarééndoelvoorogen:

hetgenererenvangrotewinstenvoordebank–en
vangrotebonussenvoorzichzelf.Wiedeoorsprong
kentvandecoöperatievebank,weet:dezesnellejon-
genshorendaarnietthuis.Zijhebbenimmersgeen
bindingmetdekernwaardenvandebankwaarvoorze
werken.OokbijdeRabobankisalgeruimetijdgeleden
hetcentralismeingezet.Watinelkgevalduidelijk
wordtdoordezeaffaire,isdatditcentralismemoet
wordenteruggedraaid.

coöperatie
Dekrachtvandecoöperatiezatindelokalekantoren
endelokalebetrokkenheid.Debankwasdienstigaan
delokaleondernemers.Erwerdgeïnvesteerdineen
langdurigerelatiemetdeklant;hetwoord‘legitime-
ren’wasaandebalievanhetplaatselijkekantoorniet
bekend.Debankkendedelokaleondernemers;wist
waarzemeebezigwarenenwaarzenaartoewilden.
Hoebeterdelokalebankhetdeed,destesterkerwas
hetplaatselijkemandaat;endatallemaaltengunste
vandeleden.Hetgingnietlouteromdewinstuit
ondernemen.Erwerdondernomenvoordeklanten.
Datbetekendedattrouweledenkondenrekenenop
eenzeeracceptabelrentetarief.Erwasvolopruimte
voormaatwerk;hetperspectiefvandeklantwas
bekendenwerdmeegewogen.Hierdoorprofiteerden
deklantenvaneenvlottemaarreëlefinancierings-
bereidheid.Datismomenteelookzoek,zoalswe
dagelijkshorenenlezen.Numoetelkefinancierings-
aanvraagcentraalwordenbekekendoorspecialisten
dienietbekendzijnmetdestreek.Datbetekentdat

hetfiatopeenfinancieringsaanvraaglangopzichlaat
wachten.Zonde,wanthetstaatgoedondernemenin
deweg.

Hetistehopendatdenieuwebestuursvoorzitter
schoonschipmaaktenteruggaatnaardekernwaar-
den.Degenendieverantwoordelijkzijnvoordeproble-
men,moetenopstappen.Jekuntditnietafdoenmet
eendooddoenerals‘hetzalwelmeevallen’,alsergeen
overzichtisoverdemogelijkclaimsuitAmerika.Het
financiëlestelselmagdaningewikkelderzijngewor-
den;lokaalzijnernaarmijnovertuigingvoldoende
verstandigemensendiesamenmethunRabobank
willenwerkenaaneenfinancieelgezondetoekomst;
voorhunbedrijfenvoordebank.

Ikherinnermeuitdeperiodedatikbestuurdervande
Rabobankwas,datweblijwarenmetopmerkingenin
dejaarlijkseledenvergadering.Iedereenkeekmeenaar
hetreilenenzeilenvanhunbank,enjuistdiebeschei-
denheidmaaktedezebankzobijzonder.Dezebeschei-
denheidvormdeookhetfundamentvoorvele
agrarischebedrijvenendedaarmeesamenhangende
exportvanagrarischeproducten.Diegroeideookdit
jaarweermet5%.Waarvanakte.

Alslokaaloud-bestuurdervan‘onze’plaatselijkeRabobankbenikteleurgesteld.

DeRabobankheeftgerommeldmetdeLibor-rente;hettariefwaartegendebank

aangeeftgeldinenuittelenen.Jevraagtjeafhoehetzoverheeftkunnenkomen.

Isdoordeweligegroeiindegoedejarendehorizonwellichtverdwenen?Waaris

hetcoöperatievekaraktervandebankgeblevenmeteenlokaalmandaat.Zatdaar

noujuistnietdekracht?

desnelheidvanbankieren;
ofsimpelwegtegroot
gegroeid?

COLUMN
AgrarischVastgoed

J.C.M.vanGestel,
bestuurslidsectie
AgrarischVastgoed
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jaar wederom van dienst te mogen zijn met onze 

service. 

De Back Offi ce Service staat alle werkdagen van 
9:00 uur t/m 17:30 uur voor u klaar. De Back Offi ce 
Service is slechts eerder gesloten op dinsdag 24 de-
cember (vanaf 16:00 uur) en op dinsdag 31 december 
(vanaf 16:00 uur). Voor en na de eerder genoemde 
tijdstippen krijgt de beller een antwoordapparaat, 
waarop een algemene tekst is ingesproken.

Als u gebruik wilt maken van de Back Offi ce Service 
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Back Offi ce Service via 070-3458703 of via 
backoffi ceservice@vbo.nl.

Het Back Office Service Team wenst u
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Het zuidelijke deel van de provincie Limburg heeft te makenmet ‘krimp’. Het aantal
inwonersdaaltalenige tijd.Datheeftookgevolgenvoordewoningmarkt:verouderde
woningenstaanleegenbuurtendreigenteverpauperen.Deprovinciewildewoningmarkt

Drs. ing. Jan Fokkema is directeur van de

NederlandseVerenigingvanProjectontwikkeling

Maatschappijen (NEPROM), belangenvereniging

van projectontwikkelaars. De NEPROM heeft

als doel het bevorderen van de samenwerking

tussen overheid en markt op het vlak van

projectontwikkeling. Sociaal geograaf Fokkema

waseerderonderzoekerbijWerkgroep2’duizend,

programmacoördinatorbijdeSEVen lidvande

RvCvanwoningcorporatieDeKey.

Verplichtslopenbijnieuwbouw;déoplossingvooreengezondewoningmarkt?
“Hetiseenheelslechtplan.Waaromzoujederekeningvoorditprobleemneerleggenbij
éénpartij: demensendie eennieuwewoningwillen kopen?Zijwordenopdezemanier
veroordeeldtotdebestaandeoudevoorraad,waarvangrotedelennietvoldoenaanheden-
daagseeisen.Hoogwaardigenieuwbouwkanwelvoldoenaandevraagvaneendeelvan
deLimburgsebevolkingénvannieuwkomers.Als jedatpraktischonmogelijkmaaktdoor
eenvormvan‘nieuwbouwbelasting’tevragen,remjedemaatschappelijkeeneconomische
vernieuwing.”

Datklinktwelalsprekenvooreigenparochie?
“Natuurlijkspreekiknamensdeprojectontwikkelaars,maarhetisookaandebouwsector
omtezorgenvoorinnovatie.Daarheeftdeconsumentrechtop,enmarktprikkelsmoeten
die innovatieaanjagen.Provinciaalbeleidmagdaargeendrempelsopwerpen.Trouwens:
hetbesluitvanGedeputeerdeStatenvanLimburgisinstrijdmetwet-enregelgeving.”

Waaromligtdeontwerp-Verordeningerdantoch?
“Datvragenwijonsookaf.Deprovinciezegtdatergeennieuwewoningennodigzijnomdat
debevolkingkrimpt.Maarhetblijktdatgoedenieuwbouwwoningenweldegelijkworden
verkochtinZuid-Limburg.OokdeRaadvanStateconcludeertdaaruitdaterwélbehoefteis
aannieuwewoningen;absoluteaantallenzeggennietallesoverdebehoefte.Deprovincie
Limburgisnietbezigmetruimtelijkeordening,maarmetmarktordening.Datgeeftzezelf
ooktoe:zewilschaarstecreëren.Dat isprincipieelonjuist.Ruimtelijke-ordeningsbeleid is
bedoeldomdekwaliteit vande ruimteveilig te stellen;bijvoorbeeldomhetmooie Lim-
burgseheuvellandschaptebeschermen.Nietomdewoningmarkttereguleren.”

Watmoeterdangebeuren?
“Jezietookeldersdatoverhedenproberenderekeningvoorsaneringvanoudepandenneer
teleggenbij(aspirant)eigenarendieeennieuweofduurzamewoningwillen.Datmoeten
wezientevoorkómen.Dierekeningmoetindeeersteplaatsneergelegdwordenbijdege-
nendiehetprobleemveroorzaken.Datzijnveelaldeeigenarenvandeverouderdepanden
dienietwilleninvestereninhunpandenomzezoweeraantrekkelijktemaken.Hetiseen
primaplanomzwakkedelen vande voorraad te slopenendie te vervangendoorhoog-
waardigenieuwbouw.Datkostnatuurlijkgeld.Maardekopersvaneennieuwbouwwoning
kunjenietopzadelenmetzo’nvormvannieuwbouwbelasting.Hier ligteentaakvoorde
overheidénvoordeeigenarenvancasco’suitdejaren‘60en‘70,die–zoalsweallemaal
weten–nietduurzaamzijn.Jekunttochniettegeneenwoningzoekerzeggendathijdaar
maarinmoettrekken?”

“sloopfondsisnieuwbouwbelasting”

JanFokkema,
directeurNEPROM:
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gezondmakendoor corporaties en ondernemers te verplichten eenhuis te slopen als
ze een nieuw huis willen bouwen. Dat kost de eigenaren van nieuwbouwwoningen
tienduizendeneuro’s.Eeneffectief‘sloopfonds’ofontoelaatbare‘nieuwbouwbelasting’?

Drs. Anne-Jo Visser is sociaal geograaf en

planoloogmeteenpassievoor innovaties inde

stad en op het platteland. Haar specialisaties

zijn woningmarkt, ruimtelijke planning en

gebiedsontwikkeling.Ze isprogrammamanager

bij Platform31, kennisorganisatie voor stad en

regio. Platform31 is de fusieorganisatie van KEI,

NicisInstitute,NirovenSEV.

Tekst:CarolaPeters
Beeld:NepromenPlatform31

Verplichtslopenbijnieuwbouw;déoplossingvooreengezondewoningmarkt?
“DeprovincieLimburgiseenvandeeersteprovinciesdiehunbestdoenomwoningeigena-
rentegemoettekomen.UitonderzoekvanPlatform31blijktookdatParkstadLimburgheel
kwetsbaaris.Erzijnindatgebiedwoningendiealvijfofzesjaartekoopstaan.Endanis
desituatiedaardelaatstetijdnogwatverbeterddoordatderegionieuwebewonersheeft
wetenaantetrekken:arbeidsmigranten,EU-medewerkersetc.Maardanhebjehetoverde
kortetermijn.Wemoetenkijkennaardelangetermijn.Daaromvindenwijeensloopfonds
ookhelemaalnietzo’nslechtidee.”

Moetjederekeningvoornieuwbouwdanneerleggenbijdeeigenaren?
“Wiemoetdierekeningdanbetalen?Wehebbeninandereregio’sgeziendatdeoverheid
dekostenvansloopvoorhaarrekeningnam.Datiseenproceswaarvanallepartijennuzeg-
gen:‘Eensmaarnooitweer’.Daarisveeloverheidsgeldverspild.Overigensishetnietzodat
derekeningalléénbijdewoningeigenarenwordtneergelegd:deprovincieheefterookveel
geldingestoken.Datisookhetmooievanditproject:hetiseenvormvanpubliek-private
samenwerking.”

Veelbewonerswilleneenmoderne,duurzamewoning.
“Danzijnerveelmeermogelijkhedendannieuwbouwalléén.Erzijnheelwatmogelijkhe-
denombestaandewoningenteverduurzamen.Jekuntookdenkenaanhetsamenvoegen
vanwoningenomaandebehoefteaanmeerruimtetegemoettekomen.Wezullencreatief
moetennadenkenoveralternatieven.Erzijnvoorbeeldenvancorporatiesdieeencomplex
opkopenenmetdeextrahuuropbrengstendesloopvaneencomplexfinancieren.Hetisbe-
langrijkdatwoningeigenarenzichbewustwordenvanhunprobleemendatzegaanzoeken
naarbetaalbareoplossingenvoorsloopenverbetering.”

DeprovincieLimburgisdusopdegoedeweg?
“Deprovincieheeftinelkgevaloogvoorhetbelangvandemensendiemeteenonverkoop-
barewoningblijvenzitten.Erzijngewoon insommigewoningtypes teveelwoningen in
ParkstadLimburg,enerzijnheelslechtewoningenbij.Opdekortetermijnzijnerwellicht
nogwelnieuwewoningennodig,maaropdelangetermijnisdiebehoeftebeperkt.Ermoet
duswelietsgebeurenomietsaandatveeltegrotewoningaanbodtedoen.Maardatisecht
eenprobleemvanallebetrokkenen.”

Wieisdanverantwoordelijkvoordeoplossing?
“Overheidenprivatepartijenkunnenhierprimasamenwerken,bijvoorbeelddoorgezamen-
lijkgeldinzo’nsloopfondstestoppen:banken,bouwers,notarissen,deprovincie,gemeen-
tenetc.Datbiedtookruimtevoornieuwbouw.Hetisheelbelangrijkdaternieuwegeldstro-
menopgangkomen.Publiek-privatesamenwerkingheeftwatonsbetreftdetoekomst!”■

“publiek-privatesamenwerking”

Anne-JoVisser,
programmamanagerbijPlatform31:
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WatisdattochmetZeeuwsemakelaars?VoorhetitemMakelaarvandeMaandwarenweeerderinTerneuzen,

TholenenZierikzee.WesprakenVBO-collega’sdiehetwonderwelheelerggoeddoen.Dezekeerstrekenwe

neerinYerseke,bijNeeskensMakelaardij.Ookhierzienweprimaresultaten,uitstekendondernemer-

schap,slimomgaanmetdenieuwerealiteit.

denieuwemakelaar
isenblijftzichtbaar

W e ontmoeten Wilco Nees-
kensinzijnkantoorinYer-
sekeenzienvoorhetraam

de bekende fotopresentaties van tien-
tallen woningen. In het kantoor staan
tegendewandnogeenstientallenwo-
ningbrochures, het complete aanbod
in papieren vorm. Dat oogt ‘old school’.
Maar latenwe ons niet vergissen:Wilco
Neeskensenzijnteamzijnverrassend‘new
school’.Wantwie dewebsite ’s avonds be-
zoekt, die ziet al snel een klein chat-venster
opkomen.Daarziteendeelvandeverklaring
voor het succes van Neeskens Makelaardij.
Wilcolegtuit:“Namarktonderzoekontdek-
tenwedat56%vandemensendieonze
website bezoeken dat ’s avonds doen.
Met die mensen wil je in gesprek. Je
wilt weten wie het zijn, want als ze
wegzijn,achterhaaljedatnietmeer.
Dus wat hebben wij gedaan? Elke
avond zitten er studenten Make-
laardij in onze chatbox. Zodra ie-
mandonlinekomt,krijgtdezeeen

uitnodiging om meteen
persoonlijk vragen

te stellen. We
schreven een
script voor
die studen-
ten, om het

contact struc-
tuur tegeven.Het

doelisheeleenvoudig:

aanheteindvandechatwilikgraagdecontactgegevens
vandeprospecthebben.Alsdatnodigis,ishetzelfsmoge-
lijkdat ikoféénvanmijncollega-makelaarsmeteentele-
fonischcontactopneemt.Daarvoordraaienwijopgezette
avonden ‘piketdiensten’. Deze manier van werken heeft
al enorm veel leads en uiteindelijk verkopen opgeleverd.
Klaar staan als je mogelijke klant in de ‘zoek-en-koop-
modus’staat;metnameonzejongereklantenwaarderen
datenorm.”

ONLiNEENOFFLiNEcOMBiNEREN
NeeskensMakelaardij heeft nogmeer bijzonderenieuwe
manierenomklantenoptimaal vandienst te zijnenmet
ze in contact te komen. Zo kon men meedoen met een
taxatiewedstrijd, waarmee een hotelovernachting viel te
verdienen. Iedereen mocht een bepaald pand taxeren,
gecertificeerdemakelaarsverrichttenalsijkpunthuneigen
professionele taxatie.Dedeelnemerdie er het dichtst bij
zat, won de overnachting. Nog een mooi initiatief: een
webshop waar ook niet-klanten bepaalde diensten van
Neeskens Makelaardij kunnen afnemen. Wilco daarover:
“Wehebbeneeneigen fotograafenvormgever indienst.
Als iemand nou bijvoorbeeld van de eigen woning zelf
een fotoreportage en/of foldertje wil laten maken, dan
verzorgenwedat.Ookopdiemanierkomenenblijvenwe
metzoveelmogelijkmensenincontact.”Datverklaartdie
foto-etalageendefysiekeaanwezigheidinhetstraatbeeld,
meteenkantoor inYersekeensindskortzelfseennieuw
kantoorinGoes.“Iksnapdatsommigemakelaarsdenken:
‘Datkantoorspeeltvandaagdedaggeenrolmeer,iedereen
zittochopinternet’. Ikziedatietsanders.Voormij ishet
èn-èn. Een voorbeeld. Hier was laatst een woningbeurs,
waarwij de enigemakelaarmet een eigen standwaren.
Daar spreek jedanwerkelijk iedereen:mogelijke klanten,
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wethouders, projectontwikkelaars. En die projectontwik-
kelaarshechtendantochbelangaandefysiekeuitstraling
vanhunmogelijkepartner-in-business.Danhelpthetalsje
een kantoorhebt, zomerkenwij. Je onlineaanwezigheid
inbelangrijk,maarhetgaatpasechtlevenalsjeookinde
werkelijkewereldoveraltezienentesprekenbent.Noem
het een combinatie van oud en nieuw. Die werkt, in elk
gevalvoorons,perfect.”

gENERAtiEkLOOF
Nu rijst de vraag of klanten het eigenlijk wel prettig
vinden als zemin ofmeer anoniemop eenwebsite zit-
tenenineenskomtdaardatchat-scherm.Geeftdatniet
een gevoel dat iemand hen volgt, dat ze ‘gespot’ zijn?
“Het grappige is, dat je op dat vlak echt verschillen ziet
inleeftijden”,antwoordtWilco.“Ja,somsvindenouderen
dat wel een beetje vreemd, ze moeten er aan wennen.
Maar jongeren vinden het alleen maar prettig. Die zijn
sowieso gewend dat iedereen altijd en overal online is.
Duswaaromjemakelaardanniet?Ikziedieverschuiving
inbelevingtussendegeneratiesheelduidelijk.Onskan-
toor iseenecht familiebedrijf,mijnvaderzettehetal in
de jarenzeventigop.Zelfben iknuveertig jaaren ikzit
al twintig jaar inhet vak. Ik kennogde tijddatwe, om
onderwegtochmaareenbeetjebeterbereikbaartezijn,
meteensemafoonwerkten.Mijntweepartnerszijntwin-
tigersendiekijkenalweerheelanderstegendedingen
aan.Dievindenmijinsommigeopzichtenalweerouder-
wets.Maarnogmaals:diecombinatievan‘ouddenken’en
nieuwemiddelen,dieblijktheeleffectief.Hetkopenvan
eenwoning is voormensen toch een emotioneel ingrij-
pendegebeurtenis.Danmoetjeempathischkunnenzijn,
jemoet incontactkomenmet jeklantenopeenmanier
diezijhetprettigstvinden.”

tOEkOMstgERicHt
NeeskensMakelaardij ziet de toekomst zondermeer po-
sitief, zegtWilco. “Jemerkt ookwel datmensenhet een
beetjezatzijnomsteedsallesvandezwartekanttezien.
Praatlieveroverwaterwèlkan.Indiezinishetgoeddater
nuwatmeerrustisvanuitdeoverheid.Dediscussieoverde
renteaftrekisbekoeld.Deprijsdalinggaatooknietmeerzo
hard.Juistnúhebbenwijbeslotenom,geheelanticyclisch,
inGoes een tweede kantoor te openen.We strevennaar
nogeenderde, iets later,zodat iedervandedriepartners
eeneigenkantoorheeft. Ikwilmaarzeggen:als jenuop
eenechtintelligentemanieronderneemt,danzijnervolop
kansen.”■

Tekst:HenkdeKleine
Beeld:NeeskensMakelaardij

“Iksnapdatsommigemakelaarsdenken:
‘Datkantoorspeeltvandaagdedaggeenrolmeer,
iedereenzittochopinternet’.Ikziedatietsanders.

Voormijishetèn-èn”

neeskensmakelaarswintklantwaarde
award2013inprovinciezeeland

NeeskensMakelaarsheeft 27november 2013deKlantwaarde
Award provincie Zeeland ontvangen. Tussen september en
novemberkondenklantenenrelatiesvanmakelaarshunstem

uitbrengenopWoningmakelaarvanhetjaar.nl.NeeskensMakelaarsbehaaldede
hoogste score voor de provincie Zeeland. LandelijkwerdNeeskensMakelaars
derde bij de KlantwaardeAward 2013.DeKlantwaardeAwardmaakt deel uit
vandeWoningmakelaarvanhet Jaar-verkiezing,een initiatiefvanmakelaars-
vakbladVastgoed.



Ga voor 
zekerheid!
Kies voor het SCVM keurmerk!

De Stichting Certificering voor Makelaars 

en taxateurs is een kwaliteitsregister voor 

vakbekwame makelaars en taxateurs. In het 

SCVM register staan alleen gecertificeer-

de makelaars en taxateurs ingeschreven 

die beschikken over het geaccrediteerde 

DNV-certificaat van vakbekwaamheid (ISO 

17024). Kundige, betrouwbare makelaars 

en taxateurs die gegarandeerd kwaliteit    

leveren.
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lsmakelaaroftaxateursteltudewaardevan
woningenvakbekwaamenintegervast.Ik
vraagmijafwatuwinschattingis.Bijhetzien

vandebeeldenoptv–eenmanwerdgeïnterviewdin
zijndoorstempelsgestuttehuis–dachtik:“dathuis
isgelijknietsmeerwaard”.Maarikbengeengecertifi-
ceerdtaxateur.Hetblijktooknietwaartezijn,althans
datisdeconclusievanMarcFranckeenKaiMingLee
vanOrtecFinance.Hunbelangrijkstevaststellingtot
nutoeisdatdeprijsveranderingeninhetrisicogebied
nietsignificantafwijkenvandieinhetreferentiege-
bied.UkuntditnalezeninhunrapportDewaardeont-
wikkelingopdewoningmarktinaardbevingsgevoelige
gebiedenrondhetGroningenveldvan12augustus
2013endeactualisatie2ekwartaal2013van23okto-
ber2013.

Prijseffect
Hoekandat?Hoeishetmogelijkdatdeaardbevin-
gengeenprijseffecthebben?Hetistrouwensnog
gekker.Overdeafgelopentwintigjaarisdeprijsstij-
ginginhetrisicogebied(153%)hogerdaninhetrefe-
rentiegebied(147%).Datgeldtookvoordeperiodena
2008,toendemarktopzijnhoogtepuntwas,waarna
deaardbevingenfrequentervoorgingenkomen.In
hetrisicogebieddaaldedeprijsna2008met14%en
inhetreferentiegebiedmet18%.Inhetlaatstekwar-
taalvan2012enheteerstekwartaal2013–nadeaard-
bevinginHuizingeop16augustus2012–daaldede
woningprijsindexinhetrisicogebiedwederommin-
derdandieinhetreferentiegebied,namelijkmet
4,3%versus5,1%.Opheteerstegezichtlijktheter
duszelfsopdatbevingen‘goed’zijnvoordewoning-
waarde.Maardatisgelukkigtochnietzo.Volgensde
auteurszijndeverschillendusdanigkleindatsprake

isvaneenvergelijkbareprijsontwikkelinginrisico-en
referentiegebieden.

Eenmogelijkeverklaringvoorhetuitblijvenvanzicht-
bareprijseffectenbijdeaardbevingenkandebeperkte
verhuismobiliteitinhetgebiedzijn.DeOrtecFinance-
onderzoekershebbendaarlastvanomdatzijmetsta-
tistischetechniekenwerken.Maarikbedoelookdat
GroningersvooralbinnenGroningenverhuizen,veel
meerdaninandereprovincies.Zo’n70%vandeverhui-
zersisuitdeprovinciezelfafkomstig.Die30%dievan
buitendeprovinciekomt,zijnvooreenzeergrootdeel
studenten.Grotekansdusdaterergweinigverhui-
zingennaarofuitderisicogebiedenzijn.Metandere
woorden,alsdeprijsdaaltdoordebevingen,danheb-
benalleendebewonersuithetgebieddaarzelflast
vanomdatzij‘aanelkaarverkopen’.Vindtudateen
logischeverklaring?Eenandereverklaringisnatuurlijk
datdeNAMalleschadevergoedtenerdusgeenwaar-
dedalingkanplaatsvindenveroorzaaktdoormateriële
schade.Zekernietalservooralouderewoningenvan
minderekwaliteitgetroffenwordenendievervolgens
meerdanprimawordenhersteld.

NotarisPlasdeeldemeedatzijnstichtingopdit
momentdeonderzoeksmethodevanOrteckritisch
tegenhetlichthoudt.Steldatuhemmoestadviseren.
Watzouudanzeggen?Komteengecerti-
ficeerdtaxateurtoteenandereconclu-
siedandestatistiek?

TijdensdePromotiedagenvoorhetbedrijfslevenNoord-Nederlandwerdik

aangeschotendoorJaap-JanPlas,notariscommercieelvastgoedteGroningen.

AlsbestuurslidvandeStichtingVastgoedrapportageregioGroningenAssenmaakt

hijzichzorgenoverdegevolgenvandeaardbevingenvoordewoningwaarden.

Zijngevoelzegtdatbevingeneennegatiefeffecthebben,maaruitonderzoekblijkt

vooralsnoganders.Vindtudatlogisch?

COLUMN
RabobankNederland

PauldeVries,
seniorwoningmarkteconoom

KennisenEconomischOnderzoek
RabobankNederland

zorgteenaardbeving
vooreenwaardedaling?
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tilburguniversity,tilburg
Prof. dr. Dirk Brounen is hoogleraar vastgoedeconomie aan de
TilburgUniversity. Daarnaast is hij vice-decaan aan TiasNimbas,
de business school van Tilburg University en de Technische
UniversiteitEindhoven.

TilburgUniversitystaatalmeerdantachtigjaargarantvoorhoge
kwaliteitvanonderzoekenonderwijs.Zezijnspecialistinmens-en
maatschappijwetenschappen en willen een structurele bijdrage
leverenaandesamenleving.

TiasNimbas,biedteenbreedenflexibelportfolioaaninternationaal
erkendemanagementopleidingen.HetmottovanTiasNimbas is:
‘NeverStopAsking’.

ZobestuderenonderzoekersvanTiasNimbasBusinessSchoolelk
kwartaal de wijze waarop het energielabel op de Nederlandse
koopwoningmarkt heeft gepresteerd. Het kwartaalonderzoek
‘Energielabelindex’onderzoektdeeffectenvanhetenergielabelop
deverkoopprijsenverkooptijdvankoopwoningen.Ditonderzoek
wordtuitgevoerddooronderzoekersvanhetVastgoedLABonder
leidingvanprof.dr.DirkBrounen.

Het VastgoedLAB is een open platform waarin wetenschappers
van TiasNimbas Business School samenmet demarkt verse en
relevantevastgoedkennisco-creëren.
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ik ben de toekomst

Een makelaar in onroerend goed, kiest het vak om mensen bij elkaar te brengen voor een 

massa te ontstijgen en op te vallen bij die ene koper. Was het maar zo, dat je alle energie 
en focus zou kunnen richten op die ene verkoop. De makelaar heeft niet één woning in de 
verkoop. 
Om rendement te behalen uit de onderneming is grip op het bedrijfsproces essentieel. 

Een makelaar wil vooral zijn tijd gebruiken om in gesprek te zijn met potentiële kandidaten 
en hun het gevoel te geven de enige klant binnen het bedrijf te zijn. De opdrachtgever stelt 

eens 24 uur per dag. Hoe doe je dat? 

Het antwoord op die vraag is het inzetten van het juiste klant volg systeem, of CRM dat juist 
alle losse eindjes geautomatiseerd aan elkaar knoopt. Alle informatie maar een keer invoeren 
en juist hergebruiken. Een systeem dat de wensen van een bezichtiger automatisch in kaart 

meet en rapporteert. 

Automatisering die je niet alleen helpt, maar aandacht heeft en geeft aan opdrachtgevers, 

dossiers te raadplegen en aan te vullen. De naam van dat systeem is eye-move.  
Het geeft u grip op de transactie die je probeert tot stand te brengen en door de intelligentie 
van de software je met gemak 10 uur per verkooptraject bespaart. Door de tijdwinst, kun je 
als makelaar goed voorbereid en gerust met een klant in gesprek en doen waarvoor je  
makelaar geworden bent. Werken met mensen.

(030) 608 0008 | www.eye-move.nl/vbo | info@ eye-move.nl
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eyemove®

a d v e r t o r i a l

Optimale klantervaring

Tekst
Jan Willem de Graaf

terecht als eis, van alles op de hoogte te willen blijven en dat dan in de moderne tijd ook nog 

brengt. Klantdossiers die zich vullen door het vastleggen van alle handelingen op een  

mail, een verslaglegging van bevindingen, een systeem dat de klanttevredenheid voor je 

attent de gespreksnotities bewaart en de klanten de mogelijkheid biedt om 24 uur per dag de 

makelaarskantoor. Een verzameling van alle inkomende en uitgaande correspondentie per 

nieuwe thuiservaring. Om het huis te verkopen worden alle middelen ingezet om de grijze 
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Telefoon 030-755 2000 - Fax 030-755 2020 - www.rnhb.nl - info@rnhb.nl

Het vinden van een passende financiering voor vastgoed (beleggings) 

objecten is er niet makkelijker op geworden. Maar stel, u loopt tegen 

een pand aan waar u goede mogelijkheden in ziet en heilig in gelooft. 

Dan  biedt  RNHB Hypotheebank haar klanten alle houvast met een 

passende financieringsoplossing. Want als specialist in de financiering 

van beleggingsvastgoed en handelspanden in het midden-segment, 

zijn we vaak nét wat inventiever. Omdat we niet alleen oog hebben voor 

‘de stenen’, maar zeker ook voor de ondernemer achter het object. 

Voor klantgerichte financieringsoplossingen belt u 030 - 755 20 00.

 
Financier van de vastgoedmiddenmarkt.

Als u houvast zoekt 
in vastgoed, ondersteunen wij

u graag met de fi nanciering. 


