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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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Nederlandersgaanweerinheteigenhuisgeloven

Grotegemeentengoedvoordriekwartvan
bevolkingsgroeitot2025

Aantalverkochtewoningenseptember2013
September2013–9.289
Stijging30%t.o.v.september2012–7.143
Daling6.9%t.o.v.augustus2013–9.977.

Woningtypen
Stijginghoekwoningent.o.v.september2012–43%
Stijgingappartementent.o.v.september2012–18.4%
Dalingvrijstaandewoningent.o.v.augustus2013–10.7%
Dalinghoekwoningent.o.v.augustus2013–5.3%.

Aantalgeregistreerdehypotheken
September2013–13.947
Stijging6.6%t.o.v.september2012–13.082
Daling4.5%t.o.v.augustus2013–14.598.

Aantalexecutieveilingen
September2013–85
Daling6.6%t.o.v.september2012–91.

Bron:Kadaster

DeNederlandsebevolkingkrijgtweermeervertrouwenindehuizenmarkt.Hetsen-
timentonderNederlandsehuishoudenszitstevigindelift,aldusdeVerenigingEi-
genHuis.DeEigenHuisMarktindicatorstijgtinseptembervoordenegendemaand
oprij.Onzekerheidiseroverdestijgendewerkloosheidendedalendekoopkracht
van huishoudens. Die blijven een serieuze bedreiging vormen voor een verdere
groei.Deernstigverzwaktewoningmarktiserdanooknoglangnietbovenop.

Inseptemberverwachtnogmaar24%datdeomstandighedenvoorhetkopenvan
eenwoninghetkomendejaarverderzullenverslechteren,tegenover54%injanuari
vanditjaar.Daarbijis63%vandeondervraagdenvanmeningdatdehuizenprijzen
nuweldebodemhebbenbereikt.Datisveelmeerdaninjanuarivanditjaar,toen
nogmaar27%diemeningwastoegedaan.

De combinatie van sterk gedaalde huizenprijzen en een lagere hypotheekrente
zorgtervoordatveelwoningenvoorveelmensenbeterbetaalbaarzijngeworden.
Huishoudenszijn indeafgelopenmaandwelwatsomberdergewordenoverhun
eigen financiële situatie.Dat komtdoordathetbesteedbaar inkomenonderdruk
staatendewerkloosheidoploopt.Tevredenismenoverderelatievepolitiekerust
enduidelijkheidoverfiscaleregelszoalsdehypotheekrenteaftrek.

Tussen2012en2025groeitdebevolkingvanNederlandmetrond650duizendtot
17,4miljoen inwoners. Bijna driekwart van deze groei vindt plaats in de 27 grote
gemeentendiein2012100duizendofmeerinwonerstelden.Deviergrotesteden–
Amsterdam,Rotterdam,DenHaagenUtrecht–zijnsamengoedvooreenderdevan
deNederlandsebevolkingsgroei tot 2025.Voordeplattelandsregio’s aande rand
vanNederlandwordtjuistbevolkingskrimpverwacht.

Ditblijktuitdenieuweregionalebevolkings-enhuishoudensprognosevanhetPBL
(PlanbureauvoordeLeefomgeving)enhetCBS(CentraalBureauvoordeStatistiek).

Jaarlijksebevolkingsgroeiperperiodeindeviergrotesteden,overigestedengroterdan100.000
inwonersenoverigegemeenten

OntwikkelingNHG-garanties

NHGTotaal

NHGaankoopwoning
NHGwoningverbetering
NHGoverige

NHG≤€265.000
NHG€265.000-€350.000

(Aantallenafgerondop100-tallen)
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Ditkabinetwordtmetenigeregelmaatgebrekaanvisieverweten.OokministerBlok

vanWonenkreeghetdeafgelopenmaandenflinkvoordekiezen.Erwasweliswaar

eenWoonakkoord,maarvolgensmenigvastgoedexpertenwoningmarkteconoom

wasdatlangnietvoldoendeomdegewenstehervormingvandewoningmarkt

tebewerkstelligen.MinisterBlokzouzijnpijlenmetnameopeengoedwerkende

hypotheekmarktrichten.Daarnaastwildehijvooralrustcreërenomhet

consumentenvertrouwenteherstellen.Heeftzijnbeleidgeholpen?
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NONONSENSE

EdHamming
VoorzitterVBOMakelaar

H ettijlijkttekeren.Steedsmeerbronnenmel-
dendatwehetergstehebbengehad.De
graadmetersvoorhetvertrouwenstijgen

gestaag,hetaantaltransactiesenaantal‘Verkocht’-
bordenneemttoeendemakelaarshebbenweermeer
oriënterendegesprekken.UitonderzoekvanMakelaars-
landzouzelfsblijkendat60%vandewoningzoekers
binnennuendriemaandeneenwoningwilkopenen
59%verwachtprijsstabilisatiein2014.

Metdezepositieveberichteninhetachterhoofd,werd
enigszinsongerustgekekennaarPrinsjesdag.Deroep
ommaatregelenvoordewoningmarktverstomde
omdatwehetbrozeherstelinvertrouwennietwilden
verstoren.Datlijktgelukt.MinisterBlokwistonderde
radarvanscepsisofkritiekteblijventijdensde
AlgemenePolitiekeBeschouwingendieuiteraardin
hettekenstondenvanbezuinigingen,recessieen
oplopendewerkloosheid.Dewoningmarktwerdnau-
welijksmeteennegatievebijklankgenoemd.Sterker
nog,hetbeleidvoordewoningmarktwerdalslichtend
voorbeeldvanhervorminggebruikt.

Hervormingsagendavoordewoningmarkt
Opmerkelijkgenoeglijktdewoningmarktalseenfluis-
terbootjedoorhetmijnenveldheentelaveren.
OndankshetfeitdatministerBloktijdensPrinsjesdag
zijn‘Hervormingsagendavoordewoningmarkt’pre-
senteerde.Demaatregelendieineenroutekaartwor-
denopgesomd,zijnsubstantieel.Maardeangeliseral
uit.Eenaantalimpopulairemaatregelenisimmers
reedsgerealiseerdofeerderaangekondigd.Dekoppe-
lingvanhypotheekrenteaftrekaanvolledigeaflossing
tijdensdelooptijdisnogsteedseenimpopulaire
maatregelomdathetalleennieuwkomersopde

woningmarkttreftenhunleencapaciteitbeïnvloedt.
Maardezemaatregelisin2013reeds‘Gerealiseerd’.
Ookdegeleidelijkebeperkingvandehypotheekrente-
aftrekvanmaximaal52%naar38%lijktgeaccepteerd.
DestapsgewijzebeperkingvandeLoantoValue(LTV)
naar100%staatonderhetkopje‘Vanaf2013’.Erkannu
nog105%wordengeleend.In2018wordtdat100%en
verscheidenebankeneneconomenpleitenzelfsvoor
80%.Maardatisschijnbaarnogverweg.Ikheberin
iedergevalgeenwanklankovergehoordterwijleen
starterdantocheenaardigstartkapitaalmoethebben
omalleenaldekostenkopertekunnenbetalen.Ook
deverlagingvandeNHG-kostengrens(‘Van2014t/m
2016’)lijktgeruisloostepasseren.

Maarerzijnookpositievemaatregelen.Bijvoorbeeld
deoprichtingvaneenNationaleHypotheekInstelling
(NHI),gecategoriseerdonderhetkopje‘Inonderzoek’.
Datklinktnaarmijnsmaaknogwattevrijblijvend.
Gelukkigisdetijdelijkeaftrekbaarheidvanrestschul-
denalwel‘Gerealiseerd’.Ookwordtergewerktaan
eenplan–‘Nazomer2013’–omderestschuldmeete
financierenonderNHG.Goednieuwsvooraldiemen-
senmeteenhypotheekdieonderwaterstaat.Enin
hetkakelverseBegrotingsakkoordstaatdatdeverla-
gingvandeBTWvoorverbouwingenrenovatiewordt
verlengdtoteind2014.

ZolijktdeagendavanministerBlokinstilteteworden
geaccepteerd.Dealgemenevisievoordewoningmarkt
isopditmoment:‘stilzittenalsjewordtgeschoren’.

stilzittenalsje
wordtgeschoren
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ACTUEEL|Ondernemen

arlRaatsisnietbangomdedingenbijhunnaamte
noemen.Datisookderedenwaaromhijdeopening
verricht van de permanente-educatiebijeenkomst,

voorafgaandeaanhetVastgoedcongresop29oktobera.s.
De titel: ‘Succesvol ondernemen’. Hij waarschuwt alvast:
kantenklareoplossingenzullendemakelaarsentaxateurs
nietvanhemkrijgen.Welwilhijzijnpubliekophetspoor
zettenvaneennieuwemaniervandenken,metalsmotto:
hoemaak ikmezelfweer relevant voor de klant? “Make-
laars zullen zichmoeten realiserendathunklantengeen
huiskopenmaareenbelevenis.Enwatzie ikopdefoto’s
opdewebsiteen indebrochure?Kamersdiekil,kouden
leegzijn.Foto’swaaraanje jegeenbuilkuntvallen;waar
niemandaanstootaanneemt–enwaardusookniemand
eenwarmgevoelvankrijgt.”

ReleVANTeNONDeRsCHeIDeND
“Ik vrees dat veelmakelaars zich niet realiseren dat hun
klantenzoekennaarmanierenomdemakelaaroverbodig
te maken. Als we onszelf niet opnieuw relevant en on-
derscheidendmaken,danzijnweeenoverbodigeschakel

geworden.Engelovenwenuechtnogdatkeurmerkenen
de accreditatie van certificeringsregelingen daarbij enig
gewichtindeschaalleggen?Datisnetzoachterhaaldals
devisiedieinhetvastgoedgemeengoedwas:demakelaar
alsbakenineenwoeligezee.Endievisiewasdanooknog
in beton gegoten.We gingen er immers van uit dat die
situatie altijd zo zou blijven. Maar helaas: de ontwikke-
lingenhebbendezegedachten ingehaald.Vastgoedwerd

minderwaard,maaralsmakelaarpresenterenweonsnog
steedsalsmonumentvanbestendigheid; tegenoveronze
medewerkers én tegenover onze klanten. Als we ons in
dezebranchenogsteedsprofilerenalshandelaarinzeker-
heid,danhoudenweonszelfenonzeklantenvoordegek.
Bewustofonbewust.”

“Wezijnplotselingwakkergewordenineennieuwerealiteit.Makelaarsentaxateurs,hunklantenéndebran-

cheorganisatieshebben–naarikvreeseenblindevlekgehadvoordeontwikkelingendiezichonderhunneus

afspeelden.Erwasnauwelijkssprakevanenige‘voeling’metdatgenewaterindewereldgebeurde.Debran-

chehaddewindmee,voelingwasnietnodig.Deveranderdewerkelijkheidbrengtmetzichmeedatjealsvak-

organisatiezultmoeteninspelenopdienieuwerealiteit.Endatvaltnietmee:hoeveranderjeeenvakgebied

datzologisalseenverdoofdeolifantterwijlnudeflexibiliteitvaneenkatisgeboden?”

karlraats:
“nietsiszoergals
langdurigsucces;
daniserietsonderde
radarwatjenietziet”

Succesvolondernemen

K
Raats:“Ikvreesdatveelmakelaarszichnietrealiseren

dathunklantenzoekennaarmanierenomdemakelaar
overbodigtemaken”
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suCCeseNsCHIJNzeKeRHeID
Raatsweetwelzoongeveerwathijkanverwachtentijdens
de bijeenkomstmet de SCVM-geregistreerden. Hij is een
veelgevraagdsprekerenprobeertzijngehoorteinspireren
ophetgebiedvaninnovatieencreativiteit.Daarnaastbe-
geleidthijcreatieveprocessenengeefthijtrainingenover
die onderwerpen. “Ik helpmensen zelf dingen te beden-
ken”,zegthij. “Datga ikookdoenbijVBOMakelaar.Hoe
beschouwjejeeigenhandelen;hoekunjedatversterken,
enhoegajeheteventueelandersdoen?Ikwerkgraagmet
handzame voorbeelden, want abstracte theorieën zijn er
al genoeg. Maar ja, bijscholingsbijeenkomsten zijn nog
steedsgerichtophetbestendigenvandatgenewataldoor
de realiteit is ingehaald. Daarmee geef je niet het juiste
signaalaf,wantdevereistenomditvakweertoekomstte
bieden,zijntotaalveranderd;ook(enjuist)indemakelaar-
dij.Datzienveelondernemersenorganisatiesnogniet.”

Zijntheorieoversuccesdruistintegendegevestigdeme-
ning;datweethij.“Nietsiszoergalslangdurigsucces.Dat
zorgt voor een schijnzekerheid. Als je een onderneming
hebt,enhetgaatjevoordewind,dangajeertochnietvan-
uitdathetmisschienandersmoet?Fout:alshetgoedgaat,
moetjejezorgenmaken,wantdaniserwellichtietswatje
nietziet.Datzweeftonderderadar.Jemoetdanheelalert
zijnopdeaanwezigheidvaneenmogelijkprobleemdatje
nunognietziet.”

“ANDeRsDeNKeN”
Ondernemers zullen ook anders moeten gaan denken
overhuneigenfunctioneren,vindtRaats.“Defoutdieveel
ondernemersmaken,isdatzeeigensuccesaaneigenhan-
delentoeschrijven. ‘Ikbeneensuccesvollemakelaardoor-
dat ikeen fantastischebrochurehebeneenschitterende
winkel’.Maaralshetslechtgaatmetdezaak,danligthet
aandeeconomie,debanken,deoverheidofaandesituatie
inhetalgemeen.

Alshetgoedgaatmetdeconcurrent,danishetopeenseen
heelanderverhaal:diecollegaheefthetsucceszekerniet
aanzichzelf tedanken.Hijhaddewindmee,ofer iseen
ander (vaakduister)motiefwaardoorhijeengoedlopend
bedrijfheeft.
Waaromgaanwe niet bij elkaar te rade alswe een pro-
bleemhebben?Waaromgrijpenwediekansniet?Simpel-
wegomdatwegeenkenniswillendelenenomdatweonze
collega/concurrentnietsgunnen.Enwewillenooknietvan
elkaarleren!Wevolhardenlieverinboosheidenblindheid
dandatweonzeogenopenenenproberennieuwewegen
tebewandelen.

Alshetmetonzezakensteedsslechtergaat,wetenwewat
onsbovenhethoofdhangt:eenfaillissement,eentoestand

karlraats,inspirator

KarlRaats (1971) iseenVlaamsespreker, trainer,motivatoren inspirator.Hij
werktvoornamelijkvoorhetNederlandseMKB,voordeoverheidenvoormul-
tinationalsinEuropa,AmerikaenAzië.Hijgeeftpresentatiesentrainingenin
heel uiteenlopende sectoren. Zijn begeleiding van creatieve processen vindt
vooralplaatsopprocesniveau.

RaatsvolgdeeenopleidingCommunicatieinpersenvoorlichting,enheefteen
post-graduaatCreativity,Innovation&Change(OULonden).Hijwasjourna-
listindegeschrevenpers,businessdeveloperinteractievetvenonlinetoepas-
singen,accountdirectorbijeenmarketingbureauenleerkrachtvankansarme
jongeren. Daarnaast is hij Certified De Bono Trainer in Lateraal Denken, en
BuzanLicensedInstructorinMindmapping.In2006starttehijzijneigenon-
dernemingmetdeeenvoudigeenlogischenaamKarlRaats.

Dewebsitewww.karlraats.comgeefteenfantasievolkijkjeinzijnwerkzaam-
heden.
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metdecurator,grotefinanciëleproblemen.Datiseenab-
solutezekerheid.Maaralsweeenradicalebochtnemenen
hetheelandersgaandoen, latenwediezekerheidachter
ons.Endatwillenweniet:wekiezenlievervoordezeker-
heidvanellendedanvooronzekerheid,diemogelijk leidt
totsucces.Wezijnbangvoorsucces,wantdaarmeenemen
weafscheidvanonzezekerheden.”

TROTsOpWATJeKuNT
“Ik wil mijn toehoorders aanmoedigen omweer trots te
zijnopwatzekunnen.Datbetekentdatikhenuitnodigtot
hetmakenvandenkoefeningenentothetzoekenvanper-
spectieven.Datisnieteenvoudig:jehebtveelgeïnvesteerd,
endan ishetmoeilijkom teerkennendathetmisschien
allemaalandersmoetenkan.Maarwatishetalternatiefin
dezeveranderderealiteit?”

Raats zietdrie categorieën in zijnpubliek: “Allereerst zijn
erdegenendieal‘gestruikeld‘zijn.Ikbenbenieuwdwelke
nieuwe kansen zij voor zichzelf gecreëerd hebben. In dat
gevalheeftdecrisishungebrachtwatzemisschienaltijd
alwilden:ietsheelandersdanwatzealdiejarenhebben
gedaan.Danzijnerdegenendiehetwélgeredhebbenen
diedenkendathetnogsteeds‘businessasusual’is.Depo-
tentieelsuccesvollegroepwordtgevormddoordemensen
dienietmeergeketendzijnaanschijnzekerhedenenactief
bezig zijnmet de vraag ‘hoemoet ik verder?’ Ikwilmijn
publiekeenmentalespringplankbieden.Datbetekentook
datzehuneigenzekerhedenmoetenverlaten.Dat levert
mentaleweerbaarheidenveerkrachtop.”

VAN65NAAR5
Hijgeefteenvoorbeeld: “Eenmakelaarskantoor isvan65
man personeel naar vijfmedewerkers gegaan. Dat bete-
kentdatereenongelooflijkehoeveelheidkennisverlorenis
gegaan.Natuurlijkwildiemakelaarweernaarhetniveau
vandie65,maarhoegaathijdatdoen?Hetbetekentdat
hijmoet gaan nadenken over zijn bedrijfsvoering. Je ziet
nudatveelondernemerszichgaan interesserenvooran-
dere vormen van ondernemen: coöperaties bijvoorbeeld.
Waaromzoujevanjemedewerkersgeenpartnersmaken?
Of van je klanten?Dan ga je op een heel anderemanier
luisteren naar hun wensen en meningen. Wellicht ga je
danookwatdoenmetaldie tipsdie ze jealdie jarenal
–ongevraagdenonbetaald–hebbengegeven.Deoplos-
singvoorjeprobleemiseral–envaakwordthijjeaange-
reiktdoorjeklant.”

Nogeenconcreetvoorbeeld:“Makelaarskunnenhunklan-
ten een workshop gevenmet als motto ‘Hoe verkoop ik
mijnhuis’.Raats:“Succes–en inkomsten–verzekerd!De
wilomkennistedelenmisikoptalvanplaatsen.Wantje
gunt je concurrent toch geen succes? Enwaarom zou je

Tekst:CarolaPeters
Beeld:o.a.BerndBohm

Raats:“Wekiezenlievervoordezekerheidvanellende
danvooronzekerheid,diemogelijkleidttotsucces.

Wezijnbangvoorsucces,wantdaarmeenemenwe
afscheidvanonzezekerheden”

metjeklantengaanpraten?Echteopenheid(omhetwoord
‘transparantie’maarevenniet tegebruiken)betekent:de
bereidheidomjeervaringenenjekennistedelenmet ie-
dereendieervoorinaanmerkingkomt.Dankomenideeën
enmensenbijelkaar,endancreëerjesucces.”

“Nederlanders afficheren zich graag als ‘ondernemend’”,
steltRaats.“Latenweerdannietmeervanuitgaandateen
anderonzeproblemenmoetoplossen.Datkunnenwezelf!
Envergeetdeministerdievroegom‘ideeënuithetveld’.
Devraagomideeëniszoongeveerdeslechtstediejekunt
stellen.Weetjewathetgeheimisvaneensuccesvollebro-
chure?Eenserie foto’sdiebijeenderdeergernisopwekt;
eenderdezalhetworstwezeneneenderdevindthetge-
weldig.Dieroept:‘Datismijnhuis’.Danhebjeeengoede
presentatie;danword jeweeronderscheidendenvind je
aansluitingbijjedoelgroep.Diekeuzesmoetenwedurven
maken–endatisnogmaarhetbegin!”■



Beroepsopleiding Makelaars BV
Gildeweg 5A
2632 BD Nootdorp
telefoon 070 35 63 200
fax 070 36 54 491
email 

Kijk voor alle opleidingen 
en cursussen voor de 
vastgoedprofessional op
www.makelaarsopleidingen.nl 

info@makelaarsopleidingen.nl
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ndeafgelopenwekeniserindemediaopdiverse
plaatsenendoordiversepartijenaangegeven,dat
ereerstesignalenzijnvooreenherstelvandekoop-

woningmarkt.Afvlakkendeprijsdalingeneenstabilise-
rendaantalverkopenwordengemelddoorhet
Kadaster,demakelaars,deRabobankendeING.Ook
hetOTBkomtinzijnMonitorKoopwoningmarktover
hettweedekwartaalvan2013totdezelfdeconclusie.
Makelaarsmerkendaterweermeeractiviteitonder
potentiëlewoningkopersisenhetvertrouweninde
koopwoningmarktneemtaanhoudendengestaagtoe
indelaatstemaanden.

Gelijkertijdwaarschuwenookallepartijendatdehui-
digesignalennoggeenaanleidingzijnom‘deslingers
optehangen’,wanteenechtherstelkanooknogeven
opzichlatenwachten.Eigenlijkweetmenniethoe
langhetvlakkestukindetunnelis.Wanterzouden
nogweleenswathobbelsgenomenmoetenworden.
ZolaatdeeconomischegroeiinNederlandwatlanger
opzichwachtendaninmeniganderEuropeeslanden
hangtvoorsommigehuishoudensdewerkloosheid-
dreigingnogsteedsbovenhethoofd.Maardevooruit-
zichtenvoor2014wordendoordedeskundigenwel
positieveringeschat.

Definancieringsmogelijkhedenvoorstartersopde
koopwoningmarktzoudentebeperktzijndoordeaan-
scherpingenvandehypotheekverstrekking.Maardoor-
datdehuizenprijzensterkerzijngedaalddande
leencapaciteitvanjongehuishoudens,isdebetaal-
baarheidvanwoningenjuistverbeterd.

Welkomenhuishoudensmeteen‘onzekerinkomen’
onderdehuidigeeconomischeomstandigheden

nauwelijksinaanmerkingvooreenhypotheek;geluk-
kigmaar,zouikzeggen.Maarditisnietdegrootste
groeponderdepotentiëlestartersenwanneerdeeco-
nomieaantrektzalookdedefinitievan‘onzekerinko-
men’doorhypotheekverstrekkersaangepast(kunnen)
worden.

Steedsvakerwordterdoordedeskundigengewezen
opdeeigenaar-bewoners,diewillendoorstromenen
dooreenrestschuldernstigwordenbeperktinhun
mogelijkheden.Geziendegemiddeldeprijsontwikke-
lingconcentreertditprobleemzichvooralbijhuishou-
dens,diena2007zijnverhuisdenniettotnauwelijks
hebbenafgelostophunhypotheek.Maarhetmeren-
deelvandezehuishoudenszalhelemaalgeenplannen
hebbenomdoortestromennaareenanderewoning,
mitsdaartoegeenfinanciëlenoodzaakbestaat.De
dynamiekopdekoopwoningmarktzaldoorandere
eigenaar-bewonerswordenveroorzaakt.

Ikvermoeddanookdaterstraksgoedgasgegevenkan
wordenomuitdetunneltegeraken.Erstaatnamelijk
eengrotelatentevraagnaarkoopwoningenalseenfile
voorenindietunneltewachten!Goede‘verkeersrege-
laars’zijndaneenbelangrijkevoorwaardevooreen
vlottedoorstroming.Hypotheekverstrekkersenmake-
laars:staparaat.

Iedereenkentwelditbeeld.Jerijdtmetdeautoeentunnelinenlaathetgaslos

omwattetemporiseren.Somstrapjeopderemomdevaartnogwatteminderen.

Ophetmomentdatdewegvlakkerwordt,gaatdevoetnaarhetgaspedaal.Enom

detunnelweeruittekomen,geefjeweerextragas.

COLUMN
WoningmarktanalyseOTB

tunnelvisieofvisieop
detunnel

I

HarryBoumeester,
OnderzoeksinstituutOTB,

TUDelft
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l jarenlang vormen ze een doorn in het oog
vanconsumenten;develebemiddelingsbureaus
die dehuurder ten onrechte kosten in rekening

brengen.Uitinformatiediezezelfophunwebsitezetten,
blijktdatermeerdan230bureauszijndiedehuurdereen
standaardtariefinrekeningbrengenvaneenmaandhuur
plus21%BTW.Nietzeldenwordtvandehuurderzelfsver-
langddathijookdeverhuurdernogeenextramaandhuur
betaalt.Ookditisinstrijdmetdewet.Datroeptdanveel
vragenop.Hoeisditpreciesindewetgeregeld?Schaatsen
aldiebureausenfranchiseorganisatiesjuridischeensche-
veschaats?Enkunnenzezomaaropdiemanierdoorgaan?
Wiedezevragenvoorlegtaangespecialiseerdehuurrecht-
advocaten, krijgt twee maal een ‘ja’. Ja, juridisch gezien
zitten ze fout. En ja, hun verdienmodel staat vooralsnog

overeind.Ookalverliezendezebureausregelmatigrechts-
zaken,hetcivielrechtsteektnueenmaalzoinelkaardatdit
henniet verplichtomanders tegaanhandelen. Enhuur-
derskomentotnutoezeldeninhetgeweer.

Dewettelijke regelingen zijn te vinden inboek 7 vanhet
BurgerlijkWetboek. Inde jurisprudentiedraaithet vooral
omdeartikelen417en264.Ingevolgeartikel417heefteen
bemiddelaarofmakelaarbijdeverhuurenverkoopvaneen
woningaaneenconsumentgeenrechtop‘loonjegensde
huurderofkoperalshijookoptreedtvoordeverkoperof
deverhuurder’.Ditartikel regeltdusookdebeloningvan
verkoopmakelaars.Daarleidthetnooittotproblemen.De
verkoperbetaalt.Punt.Ookindehuurmarktzouditartikel
in beginsel een onneembare horde moeten zijn. Gezien
devoorwaardendiesommigebemiddelaarsonverbloemd
in hun advertenties plaatsen, mag worden aangenomen
datnietalle verhuurdersdeverhurendmakelaarbetalen.
Deverhuurkostenwordendanneergelegdbijdehuurder.
Dit is instrijdmetartikel417.Destrekkingvanhetartikel
werd13maartjl.nogeensbevestigdineenuitspraakvande
rechtbank teAmsterdam.Dezeoordeeldedathetbemid-
delingsbureau(GooienWonenC.V.)zichdoorhetaanbod
op zowel de eigenwebsite als op Pararius.nl te plaatsen,
bijna automatisch had geprofileerd als verhuurmakelaar.
Het bureaumoest de rekening voor courtage en andere
kosten (vanbijna2.300euro)daaromaandehuurder te-
rugbetalen.Volgensderechtermaakthetnietuitdatdeze
‘geenafsprakenmetdeverhuurderopschriftheeftgesteld
en geen afspraken met de verhuurder heeft gemaakt

Verhuur-enaanhuurmakelaarsenbemiddelaarszoekeneenrenderendverdienmodel.Zewillenhardwerken.

Doenwatdeklantvraagt.Kwaliteitleveren.Maaruiteraardookgeldverdienen.Ookalisdewetniethelemaal

duidelijk,erstaathenmaarééndingtedoen:handelenindegeestvandewet.

wiebetaaltde
makelaar?dehuurder
ofdeverhuurder?

A

Dewetgeverschrijftvoor,depraktijkisweleensanders

eenoverzichtvaneenaantalsituatiesmetkostensoortendezijdewaarderekeningligt:
sITuATIe: KOsTeNsOORT: KOsTeNAANDezIJDeVAN:

• Uheefteenwoningtehuur Opstellenhuurovereenkomst Verhuurder
 aangebodenopeeninternetsite
  Uitleggenhuurovereenkomstaan Verhuurder
  huurder
  Opleverenvandewoningenopstellen Verhuurder
  opleveringsbewijs
  Aanvragenwoonvergunning Huurder
  Makennieuwnaamplaatje Huurder

• UheefteenOTDvanverhuurder Allekosten Verhuurder
 maarberekenthemgeenkosten
 voordedienstverlening

• Uheeftvaneenopdrachtgevereen Allekosten Huurder
 OTDbijaanhuur

• Uheeftvaneenopdrachtgevereen Allekosten Verhuurder
 OTDbijaanhuurmaarheeftvan  UkandeOTDtotaanhuur
 eenverhuurdereenwoninginuw  betreffendeditpandniet
 portefeuille  aanvaarden.
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over het betalen van een plaatsingsvergoeding. Voor de
totstandkoming van een dergelijke overeenkomst is niet
vereist dat deze schriftelijk wordt vastgelegd, noch dat
partijeneenvergoedinghebbenafgesproken’.Ermogenbij
dehuurderalleenkosteninrekeningwordengebrachtals
meneen‘Opdrachttotdienstverlening’(OTD)heeftomeen
woningtezoekendiemennietzelfindeverhuuren/ofop
dewebsiteheeftstaan.

ReDelIJKeNONReDelIJK
Sommige juristen, die bemiddelingsbureaus adviseren,
vindendaterslechtssprakekanzijnvaneenopdracht,als
daar een betaling tegenover staat. De meesten scharen
zichechterachterministerIvoOpstelten,diejuni2011–na
vragen van het SP-Kamerlid Paulus Jansen – de stelling
betrokdateenbemiddelaar‘moeilijkalszodanigvoorpo-
tentiëlehuurderskanoptreden,wanneerhijalbenaderd
isdooreenofmeerverhuurdersdieeenhuurderzoeken.
Bovendien kunnen verhuurders vaak moeilijk inzicht in
mogelijkegegadigdenkrijgen,alszijnietaaneenbemid-
delaar opgeven dat een woning vrijkomt. Daarin ligt in
beginsel een opdracht tot bemiddeling besloten’. Dat
sluitookbeteraanbijdebedoelingvandewetgeverom
de huurder met deze bepalingen beter te beschermen.
Omdat artikel 417 weinig soelaas biedt, zoeken veel be-
middelingsbureaus hun toevlucht bij artikel 264. Daarin
zijnonderanderedeoverigekostengeregeld–dusnietde
bemiddelingskosten–dieeenverhuurmakelaarinredelijk-
heidbijdehuurderinrekeningmagbrengen.
De onduidelijkheid over wat nu precies ‘redelijk’ en ‘on-
redelijk’ is, heeft ertoe geleid dat sommigebureaus deze
‘overige’ kosten oprekken tot het niveau van eenmaand
huur om uit de kosten te komen. Daarmee komen de
bemiddelaars uiteindelijk op hetzelfde bedrag dat zij op
grondvanartikel417nietbijdehuurderkunneninnen.Om
toekomstigejurisprudentievoortezijn,hanteertVBOMa-
kelaaraandehandvandeAlgemeneConsumentenvoor-
waarden en de VBO Beroeps- en gedragscode voor haar
ledenderegeldatzijalleengeldmogenvragenvoortaken
diezijuitsluitendvoordehuurderuitvoeren.Datgaatdan
vrijwelaltijdomeenrelatiefkleinbedrag.

HOeTeCONCuRReReN?
Ookverhuur-enaanhuurmakelaars,diekunnenbogenop
eenlangeervaring,worstelennumetdevraaghoezijhun
bedrijfmoeten (her-)inrichten. Ishetwelmogelijkomals
bonafidemakelaar te concurrerenmet bedrijven, die het
metdewetnietzonauwnemenenookgeenrekeninghoe-
ventehoudenmeteentuchtrechter?Enwaarmoetenzij
hunkostenverhalen?Bemiddelaarswillenzoveelmogelijk
aanbodhebben,maar durven verhuurders daarvoor vaak
geenrekeningtesturen.

“Makelaars moeten een duidelijke keuze maken”, vindt
mr.JohanvandeSandevanhetadvocatenkantoorVande
SandeBerndsen. “Jebentof een verhuurmakelaar of een
aanhuurmakelaar. Voor een aanhuurmakelaar is het be-
langrijkdathijopgeenenkelemanierbandenonderhoudt

metverhuurderswaarvanhijaanbodverzamelt.Alshijde
vaneenverhuurderontvangenverhuuropdrachtenmatcht
metdevraag,struikelthijoverartikel417.Ookverhuurma-
kelaarszijngebondenaanartikel264.Kleinedingenalshet
aanvragenvaneenwoonvergunningenhetvervangenvan
naamplaatjes mogen dus wel, maar het doorberekenen
aan een huurder van de kosten voor de screening, een
rondleidingofeenbouwkundigeinspectiewaardehuurder
doorgaansnietomheeftgevraagd,wordenalsneldubieus.
Dezehoreninderegelbijdeverhuurder.Deverhuurderzou
de gemaakte kosten eventueelmoeten verdisconteren in
dehuurprijs,netalsdatgebeurtmetde financieringslas-
ten,deOZB,deopstalverzekeringenadministratiekosten.
Daarinpassenookmutatie-enopstartkosten.Diekunnen
indehuurwordenverwerkt,mitshetgeensocialehuurwo-
ningenbetreft.”■

Tekst:RobertvanTil

VandeSande:“Makelaarsmoeteneenduidelijkekeuzemaken,
jebentofeenverhuurmakelaarofeenaanhuurmakelaar”

Mr.J.A.M.vandeSandeverzorgttijdenshet
VBO-congresvan29oktobera.s.hetseminar
‘Dienenvantweeheren’.



2x langer bekeken en 2x meer contact
met het Presentatie Pakket van funda

Funda introduceert het Presentatie Pakket: een bewezen sterke combinatie van 
Plattegrond, 360° foto’s en Video. Samen zorgen deze producten voor een verdubbeling 
van de online kijkduur én het aantal contactaanvragen. Het Presentatie Pakket is vanaf 
nu verkrijgbaar tegen een vaste lage prijs bij een basisplaatsing. Zo is een optimale 
presentatie van uw huizen aantrekkelijker dan ooit.

Kom voor meer informatie langs bij onze stand op NeVaCon 2013 of kijk alvast op 
fundadesk.nl/presentatie-pakket 

Uw huizen op een presenteerblaadje
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ONLINE

makelaarspoll

consumentenpoll

NationaleHypotheekInstelling
DeNationaleHypotheekInstelling(NHI)
kandehypotheekverstrekkingweerop
gangbrengenwaardoordewoningmarkt
dewegomhoogweerzalvinden.
Bron:LedennetVBOMakelaar

laatdewoningmarktmetrust
Ditkabinetmoetgeennieuwemaatregelen
voordewoningmarkt
afkondigen.

Bron:www.VBOmakelaar.nl

WoonWensToolvoorduidelijkheidoverbouwkostennieuw-
bouwwoningen

WoonWensToolwilonlineantwoordgevenopdevraag:‘Watkostmijn
nieuwbouwwoning?’.Departiculiermetbouwplannenheeftvaakgeen
helderinzichtindebouwkosten.DeWoonWensTooliseenonlinetooldiede
bouwkosteninbeeldbrengtendaarmeeduidelijkheidoverdebouwkostenaan
deconsumentwilgeven.

MetdeWoonWensToolkandeconsument,thuisenonline,inallerustspelen
metdebouwkostenenzijnwoonwensen.Doormiddelvanhelderevragenen
duidelijkepictogrammendoorlooptdeconsumentdeonlinetool.Iederekeuze
isbouwkosten-gestuurd.Overschrijdendebouwkostenheteerderingestelde
bouwbudget,dandoorlooptdeopdrachtgeverhetprogrammanetzolang
totdatdewoonwensenviaeenoverzichtvandebouwkosteninevenwicht
zijnmethetmaximaalbeschikbarebouwbudget.Daarnakaneengratis
WoonWensRapportwordenaangevraagdwaarmeedeconsumentnaarde
aannemerkan.

DeWoonWensTooliseenontwikkelingvaniTXBouwConsultbv.
VolgVBOMakelaarvia
http://twitter.com/VBOMakelaar

tweetsoverdemarkt

@VBODirectie:Ook@Realworks_nlsluitaanopde
Atriumdatabasevan#vbomakelaar!Wijzienuitnaar
eenmooiesamenwerking!...

@Hansvanderploeg:Het#boerenbusiness
videokanaal.Vooralleagrarischmakelaarsvan
#NVM#VBO#VastgoedPROluistervoerhttp://www.
vbomakelaar.nl/website/agrarisch/grondzaken/
grondzaken-journaal…

@VBOMakelaar:Tip3OpenHuizenRoute:Wees
realistischmetdevraagprijs.Eentehogevraagprijs
leidtuiteindelijkvaaktoteenlagereverkoopprijs
#openhuis!#vbopic.twitter.com/Ni3boTwPRp

@Rogierspoel:Volgens#INGstortenstarterszich
massaalopdewoningmarkt:volkskrant.nl/vk/nl/2680/
Eco…#VBO

@chrisbuijink:In#Nootdorpbijpratenover
woningmarktmetEdHamming,vz&Hansvander
Ploeg,@VBOdirectie@VBOMakelaarhttp://t.co/jC…

@paulusJansensp:overtransparantie@fundaen
aanbodhuur/koopwoningenvoorconsument:
paulusjansen.sp.nl/weblog/2013/09……

@patriciaDieben:#VBOMakelaarheeftweermooie
actieontwikkeldomextraaandachtvoor#Open
HuizenRoutetegenererenow.ly/pbNL1

surfenophetnet

%79Eens

%21Oneens

%88Eens

%12Oneens
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lAsTIGeWOONBOeRDeRIJ
Klabbers was eigenaar van een kapitale woonboerderij
met bijgebouwen. Klabbers had Viseur ingeschakeld om
dit object te verkopen. Viseur vond tot driemaal toe een
kandidaat-koper,maarsteedsweermoestendekoopover-
eenkomstenwordenontbondenvanwegedeonmogelijk-
heidomeenfinancieringtekrijgen.Klabbersraaktesteeds
meer ingeldnoodenuiteindelijkbesloothij,opaanraden
vanViseur,omdewoonboerderijdanmaarteverhuren.

Dehuurzou2.500europermaandmoetenbedragen.Dat
was natuurlijk een fors bedrag en de huurders stonden
nietinrijenvantienopdestoep.Nuwashettoevaldateen
zekere Sammy de Splijter op zoekwas naarwoonruimte
voor hem en zijn gezin. De Splijter was de oprichter en
bestuurder van de stichting ‘VerkeerdVerbonden’ die re-
cidiverende veelplegers van ernstige delicten begeleidde.

IneenvurigbetooghadDeSplijterViseurvertelddatdeze
groep nergens aan de bak kon komen en door de hele
maatschappijwerd uitgespuugd. Toch had Viseur zo zijn
bedenkingenoverdegoedebedoelingenvanDeSplijter.De
Splijtermoestietstehardlachenomzijneigengrapjedat
zijnbeschermelingeneigenlijkhelemaalniet ‘aan’debak
hoeven in demaatschappij, omdat ze toch voorbestemd
warenom‘in’debaktezitten.

Enfin, De Splijter had zijn oog laten vallen op de riante
woonboerderijvanKlabbersdiehijprivéwildebetrekken.
Hethuurcontractmoestechteropnaamvanzijnstichting
omdathijzelfaleenpaarkeerfaillietwasgegaan.Privéhad
hijnietsenwildehijookhelemaalnietsmeer.Zijnstichting
daarentegen was superrijk. Zijn Frankensteintjes (ja, zo
noemdehijzijnklantenecht)werdengoedgesubsidieerd
doordesocialedienstenhungeldvloeidedirectindekas
vandestichting.Eenverzorgingsstaathadookwelzozijn
praktischekanten.

ToenViseurKlabbersinformeerde,vroegKlabberszorgelijk
aanViseurofDeSplijterwelhelemaalokéwas.DeSplijter
zoutochnietdeex-gedetineerdeninzijndurewoonboer-
derij latenwonen? Viseur verzekerde dat De Splijter een
rare snuiter was,maar wel betrouwbaar. Viseur had het
huurcontract al gereed. Klabbers zag dat dit contract op
naam van De Splijter stond, die daarbij echter namens
StichtingVerkeerdVerbondenhandelde.Klabbersmaakte
daartegenbezwaar.Viseurlegdeuitdathetvanbelangis
datde stichting,deenigemetgeld,dehuur zoumoeten
betalen en dat dat hiermee werd gegarandeerd. Met de
nodigeaarzelingentekendeKlabbers.

AfGIfTesleuTels
De huurovereenkomst zou na twee weken ingaan en
voordienmoestDeSplijterdewaarborgsomplusdeeerste

MakelaarViseurheefthethuurrechtgoedindevingers.Wiedatzegt?Nou,alseersteViseurzelf.Viseurheeft

bovendieneengroteschataanmensenkennis.VindtViseurzelf.DaarkanzijnopdrachtgeverKlabbersinmiddels

allesoververtellen.

UITDERECHTSPRAAK

makelaarsfouten
bijverhuur
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Tekst:Mr.J.A.M.vandeSande,
advocaatteRotterdam
www.vandesandeadvocaten.nl

makelaarsfouten
bijverhuur

maandhuur betalen. Twee dagen na ondertekening van
hethuurcontract vroegDeSplijteraanViseurofhij even
desleutelsmochtlenenomdathijermet‘eenpaarmanne-
tjes’ inwilde.MevrouwDeSplijterwildegordijntjeslaten
ophangenendatsoortdingen,zovertrouwdeDeSplijter
meteenvetteknipoogViseurtoe.Viseuroverhandigdede
sleutels.

fOuTeBOel
Deingangsdatumvandehuurwasalruimschootsverstre-
kentoenKlabberscontactopnammetViseurenvroegof
de financiën goed geregeldwaren. Van die vraag schrok
Viseur.Hijwaseigenlijkeenbeetjevergetenomdaartoe-
zichtop tehouden.ViseursteldeKlabbersgerustmetde
beloftedathijlaterdiedagzoucontrolerenofhetgeldal
bijhembinnenwasgekomen.Directnahetgesprekmet
KlabberszagViseurdatDeSplijternietshadbetaald.

Viseur ging meteen achter De Splijter aan. Deze bleek
helaasonbereikbaar.Betaaldwerderniets.Tegenheteind
van demaandmeldde Klabbers zich opnieuw bij Viseur.
Omwonenden hadden geklaagd dat er een groot aantal
mensenwoonachtigwas indewoonboerderij en zelfs in
de schuren.NaonderzoekbleekdatDe Splijter 33 perso-
nen had gehuisvest. De boerderijwas een groot rookhol
gewordenenhetheleterreinwasmettroepbezaaid.Klab-
bers starttemeteen tegenDe Splijter een kortgeding tot
ontruiming.

Ter zitting verweerde De Splijter zich door te verwijzen
naar het huurcontract: niet hij was de huurder maar
de stichting. Bovendienmochten de gebouwen gebruikt
worden voor huisvesting van haar beschermelingen. Ge-

lukkigpriktederechterdoorditverhaalheenenhijwees
deontruimingtoe.DaarmeewasKlabbersnognietuitde
problemen.Bijdeontruimingbleekdatdewoonboerderij
flinkbeschadigdwasenenormstonknaarrook.Viercon-
tainers troep moesten worden afgevoerd. Herstel kostte
een hoop tijd en de komendemaanden kon de boerderij
niet verhuurdworden.De Splijter bleek opnieuwonvind-
baarenhetwasduidelijkdathijgeenverhaalbood.Ookde
stichtingwasleeg.

DANMAARDeMAKelAAR
Klabbers stelde vervolgens Viseur aansprakelijk. Viseur
vond dat hij geen fouten gemaakt had. De rechter oor-
deeldeechteranders.AllereerstnamderechterhetViseur
kwalijkdathij eenhuurcontracthadopgesteldopnaam
van de stichting. Het verweer van Viseur dat dat nodig
was om te zorgen dat de stichting de huurpenningen
zoubetalen,werddoorderechterweggehoond.Dathad
Viseur natuurlijk ook op een andere wijze kunnen rege-
len. Hij had immers het huurcontract op naam van De
Splijterkunnenzettenenkunnenbepalendatdestichting
hoofdelijk medeschuldenaar was. Bovendien had in het
contract nadrukkelijk moeten worden opgenomen dat
dewoninguitsluitendbestemdisvoorDeSplijterenzijn
gezin, dusniet voorbewoningdoorderden. Tot slothad
Viseur natuurlijk nooit de sleutels mogen overhandigen
aanDe Splijter zonder dat deze eerst aan zijn financiële
verplichtingenhadvoldaan.Viseurmoestdaaromdevol-
ledigeschadevergoeden.EnViseur?Dievonddehouding
vanKlabbersronduitcrimineel.

(De namen zijn gefingeerd; de uitspraak wordt op verzoek
toegestuurd)■



 18  | | VASTGOED ADVISEUR oktob er 2013

 
ACTUEEL|Vergrijzing

f

HetgaatgoedmetdeoudereninNederland:65-plusserswarennognooitzohoogopgeleid,gezond,vitaalen

mobiel.Tenminste,alshetgaatomwerkenvrijetijd.Opdewoningmarktzienweeenheelanderesituatie:daar

zijnouderennauwelijksactief.Zezijnhonkvast,envoelennietsvooreenverhuizing.Ronddepensioneringis

ernogeenkleineopleving,maarookdieisgering.Minderdan5%vande65-plussersverhuist.Datgeeftreden

totzorgopdekorteéndelangetermijn,meldthetPlanbureauvoordeLeefomgeving(PBL)indepublicatie

‘Vergrijzingenruimte:gevolgenvoordewoningmarkt,vrijetijdsbesteding,mobiliteitenregionaleeconomie’.

Watzijndegevolgenvoordewoningmarkt?

vergrijzingen
woningmarkt;
vanoverdruk
naaronderdruk

emkeDaalhuizenenCaroladeGroot,beidenonder-
zoekersbijhetPBL,stellenvastdatdetochalhonk-
vaste ouderen de afgelopen jaren nóg honkvaster

zijngeworden.Datisonderanderetewijtenaanhettoege-
nomeneigenwoningbezit.Maardevergrijzingzetdoor,en

deouderdomkomtonvermijdelijkmetgebreken.Daarom
ishetbelangrijkdatdebestaandewoningvoorraadwordt
aangepast, zeggen de onderzoekers. “Omdat er steeds
meerouderewoningeigenarenkomen,zullenerooksteeds
meer eigenaren zijn die voor de aanpassingen moeten
zorgen.Maarniet alleendewoning is belangrijk: als een
‘nultredenwoning’ineenwijkstaatwaarnauwelijksvoor-
zieningenzijn,heeftdeoudereernietveelaan.Weziendat
mensenvan75jaarenoudergemiddeldaanzienlijkminder
mobielworden.Hunafhankelijkheidvanvoorzieningenin
denabijheidneemtdustoe.”

GeVOlGeNVOORDeWONINGMARKT
Momenteel heeft de vergrijzing een drukkend effect op
deverhuismobiliteit:ouderenblijveninhuneigenwoning
wonen,ookalsdieveeltegrootvoorhenis.Zehebbenhun
kinderenindathuisgrootgebracht,enhunsocialenetwerk
bevindt zich in de directe omgeving. Ouderenwillen dus
graaginhuneigenomgevingblijvenwonen.Álszealnaar
een seniorenwoning willen, dan moet die ‘om de hoek’
staan. Én zemoetenhunhuis nog zien te verkopen,wat
ookalnietmeevalt.
Datbetekentdatjongehuishoudenslangmoetenwachten
op een ruime eengezinswoning; zeker in regio’swaar de
vergrijzingheeft toegeslagenenwaardedrukopdewo-
ningmarkttochalgrootis.Sommigegemeentenproberen
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ouderen te stimuleren om naar een kleinere woning te
verhuizen,maardiepogingenhebbenweinigsucces.
Ook voor de langere termijn zijn er zorgen: momenteel
komenerjaarlijkszo'n30.000koopwoningenvrijdoordat
ouderen de woningmarkt verlaten, bijvoorbeeld omdat
ze naar een verzorgingstehuis gaan.Over 25 jaar ligt dat
aantal op 50.000 koopwoningen. Momenteel wisselen
zo’n 100.000 woningen per jaar van eigenaar, maar dat
aantalzal inde loopder jarenafnemen. In2038zullener
waarschijnlijk – o.a. door de vergrijzing - 30.000minder
menseneenwoningzoekendannuhetgevalis.Devraag
neemtdusaf,endatheeftzekerdalingvandewoningprij-
zentotgevolg.

AANpAssINGINplAATsVANNIeuWBOuW
Nieuwbouw ligt niet voor de hand, stellen de onderzoe-
kers. Carola de Groot: “Zeker in regio’s waar de druk op
dewoningmarktnietzogrootis,lopenwehetgevaardat
gebouwdwordtvoortoekomstige leegstand.Over 10à15
jaarzaleengrootdeelvandebabyboomgeneratiedewo-
ningmarkt immers gaan verlaten: demensendie vlakna
deoorloggeborenzijn,bereikendandeleeftijddatzenaar
eenzorginstellinggaan(ofoverlijden).
Aanpassingvandewoningisdushetmotto.Enkelejaren
geleden trachtte de Stichting Experimenten Volkshuis-
vesting(nuopgegaan inPlatform31)55-plussers,ofwelde
‘empty-nesters’, te bewegen om hun huis toekomstbe-
stendigtemakenalshetlaatstekinddeouderlijkewoning
verliet.Datwasinveelgevallentochalhetmomentdater
kleine verbouwingenwerden verricht omdewoning aan
tepassenaandenieuwesituatie.Deanimowasgering.”
FemkeDaalhuizen: “Ouderenzijn inderdaadnietgeneigd
omhunwoningaantepassen,enalhelemaalnietoprela-
tiefjeugdigeleeftijd.Dewaardevandewoningneemtnaar
hungevoelniettoedoordieaanpassingen.Integendeel:ze
zijnbangdatdewoningalleennogmaargeschiktzalzijn
vooreenkleinedoelgroep.

V.l.n.r.:MevrouwDr.F.B.C.Daalhuizen,Dr.C.deGroot,L.DenHaanenM.Woltman

vergrijzinginbeeld
UitdegegevensvanhetPBLblijktdatmomenteelruim16%vandeNederlandse
bevolkingouderisdan65;in2040(ophethoogtepuntvandevergrijzing)zal
meerdaneenkwartvandeNederlanderstotdeseniorenhoren:ongeveer4,6
miljoenmensen.Binnendiegroepstijgthetaantal80-plussershetsterkst.Er
isdussprakevaneendubbelevergrijzing.Maarnualwoontdriekwartvande
75-plussersineenwoningdienietgeschiktisvoorhunleeftijdscategorie.Dat
zijnca.190.000mensen.Alsernietsgebeurt,looptdataantalin25jaaroptot
400.000.

Aandeel65-plusnaarregio(COROp-gebieden)

CaroladeGroot:“Wijdenkendatereenomslagindenken
moetkomen.Ookseniorenmoetennogwennenaanhet

feitdatzedeverantwoordelijkheidmoetennemenvoorhun
eigenleven–endeeigenwoning”
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Deactuelefinancieringsproblematiekmaakthetprobleem
alleen maar groter. Het toenemende eigenwoningbezit
wordtgezienalseenmogelijkheidommetdeoverwaarde
dekostenvoorwoningaanpassingenenzorgtebekostigen.
Maarookouderenhebbenintoenemendematetemaken
meteenhypotheekschuld.Demogelijkhedenomdeover-
waardeteverzilveren,moetjedanooknietteoptimistisch
inschatten.Endaarkomtnogbijdatouderendieoverveel
geld beschikken, hun vermogen liever aan hun kinderen
nalaten. Notarissen hebben het druk met het adviseren
rondomervenenschenken.”

‘GesCHIKTVOORleVeNsfAse’
SeniorenorganisatieANBOkomtopbasisvaneenenquête
onder 1.700 leden tot een heel andere conclusie dan het
PBL:ouderenwillengraagverhuizennaareenwoningdie
geschiktisvoordenieuwelevensfase.Echter:diewoningen

anbo:‘verrassendeuitkomst’
ANBOheeftooktothaareigenverrassinggeconstateerddatouderenweldegelijkbereidzijnomde
eengezinswoningteverlatenvooreenwoningdiegeschiktisvoordenieuwelevensfase.Hettekortaan
geschiktewoningenisnual84.000,steltANBO,endehelftvandataantalwoningenzouookgeschikt
moetenzijnvoorzorgopafroep.87%vandeseniorenwilzelfstandigblijvenwonen,ookalszezorg
nodighebben.

FemkeDaalhuizen:“Ouderenzijnnietgeneigdomhun
woningaantepassen,enalhelemaalnietoprelatief

jeugdigeleeftijd.Dewaardevandewoningneemtnaarhun
gevoelniettoedoordieaanpassingen.Integendeel:zezijn
bangdatdewoningalleennogmaargeschiktzalzijnvoor

eenkleinedoelgroep”

zijnerniet,dusmoetenzegebouwdworden,vindtANBO.
DatisookgoedvoordebouwbedrijveninNederland.
ANBO-directeur LianedenHaan: “Onze respondentenge-
ven aan dat zij eenwoning niet als ‘voor altijd’ zien. De
woningmoet geschikt zijn voor de levensfase waarin ze
verkeren, en ze willen heel graag samen blijven wonen
methunpartner.Seniorenhoudengraagderegieoverhun
eigenleven,enANBOvindtdatmensendiezolangmoge-
lijkzelfstandigwillenwonen,eenberoepmoetenkunnen
doenopzorgverleningindebuurtc.q.opafroep,opgoede
vervoersmogelijkhedenenanderediensten.
Veelwoningenkunnen,ookmetweinigbudget, geschikt
gemaaktwordenvoorbewoningdoor senioren.Vooreen
aantalgebouwengeldthelaasdataanpassenofrenoveren
teduuris,endanheeftnieuwbouwdevoorkeur.Ditgeeft
ookdekansomeenaantalzakendirectindebouwmeete
nemen,waardezeandersaanhetconceptmoetenworden
toegevoegd. Overigens hoeft nieuwbouw niet direct een
heelcomplexintehouden.Erkunnenbijvoorbeeldookeen
paar lagen nieuwbouw op een bestaand gebouw gezet
worden(bijvoorbeeldwinkelsenmultifunctioneleruimtes
op de begane grond, daarboven zorgwoningen en daar
bovenopeenpaarlagenhuur-enkoopappartementen).”

‘OMslAGINDeNKeN’
Het is de vraag of dit type plannen realistisch is in de
huidigemarkt,vindtCaroladeGroot.“Inprincipekanna-
tuurlijkalles,maardefinanciering iseengrootprobleem.
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Tekst:CarolaPeters
Beeld:2by4-architects,CBS
enWoonzorgNederland

om grote winkelcentra te ondersteunen en weinig aan-
dachtteschenkenaanverspreidevestigingen.Datisinhet
nadeelvandenietmeerzomobieleoudere.
Daarnaast ishetdevraagof fysiekevestigingenoveral in
standmoetenwordengehouden.AlsallewoningeninNe-
derlandzoudenbeschikkenoversnelinternet(bijvoorbeeld
doormiddelvanglasvezel)zoudenseniorenveelmakkelij-
kertoeganghebbentotallerleivoorzieningenviainternet.
Domotica speelt in dat verband ook een belangrijke rol:
de communicatiemet zorgverlenersenmetanderedien-
stenaanbiederskandaardoorveelefficiëntereneffectiever
worden. Senioren zijn in toenemende mate gewend om
metdecomputeromtegaan,endaarvanmoetenwege-
bruikmaken.”
Wellichtisheteengoedideealsdieconnectiviteiteenon-
derdeelwordtvanhetdoorANBOzovuriggewenste‘Actie-
planvoorouderenhuisvesting’.MinisterStefBlokvoelt–in
tegenstellingtotzijnvoorgangerPietHeinDonner–weinig
voorzo’nplan.Jammer,vindtANBO:“Eenactieplanzalde
samenwerkingstimulerentussenbetrokkenpartijen,zoals
woningcorporaties, gemeenten, seniorenorganisaties en
zorgaanbieders.Wij zijn vanmening dat er direct na af-
rondingvanhetexperimentenprogrammaWonenenZorg
activiteiten moeten volgen om het tekort aan geschikte
woningenterugtedringen.Wijwillendaaraangraagonze
bijdrageleveren.”■

LianedenHaan:“Veelwoningenkunnen,ookmetweinig
budget,geschiktgemaaktwordenvoorbewoningdoor
senioren.Vooreenaantalgebouwengeldthelaasdat

aanpassenofrenoverenteduuris,endanheeftnieuwbouwde
voorkeur”

Wijdenkendatereenomslagindenkenmoetkomen.De
afgelopen20jaarzijnweerwellichtteveelvanuitgegaan
dat de overheid alles wel oplost. Ook senioren moeten
nogwennen aan het feit dat ze de verantwoordelijkheid
moetennemenvoorhuneigenleven–endeeigenwoning.
Daarom gevenwemet deze publicatie ook een duidelijk
signaal af: voorlopig kunnen ouderen – al dan niet met
wathulpvan jongerenofvan leeftijdsgenoten–overhet
algemeennoggoed voor zichzelf zorgen. In de toekomst
wordtdesituatieheelanders.Nietalleendeseniorenzelf
maarookdeRijksoverheidéndelokaleoverhedenmoeten
voorbereid zijn op die tijd,want dan zullen er voldoende
alternatievenmoetenzijn;zekervoorde‘oudereouderen’.
Voorde75-plusserszijnerstraksgewoonteweinigmensen
omdenodigeondersteuningtebieden;zekerophetplat-
teland.”

seRVICeflATs
Vooreenbredegroepseniorenkaneenserviceflatdeoplos-
singzijn.Aanbodisergenoeg:erstaan6.000serviceflats
leeg(waarbijdeverborgenleegstandnietismeegerekend).
Alskoopappartementeninserviceflatsalwordenverkocht,
is het met forse verliezen. Waarom willen senioren niet
naareenserviceflat?Daarisallesaanwezigwatze–even-
tueellater–nodighebben.
LianedenHaan:“Veelserviceflatshebbendeverplichting
dat ook een behoorlijk pakket aan service en faciliteiten
moet worden afgenomen, ongeacht of de bewoners er
gebruikvanmaken.Debezettingvanserviceflatszouopti-
malerzijnalsbewonerskunnenkiezenwanneerenwelke
servicecomponentenzewillenafnemen,enookbijwieze
diedanafnemen.”
MaritWoltman,lidvandeRaadvanBestuurvandeStich-
ting Dienstverlening Serviceflats, en Registermakelaar/
taxateur bij SDS Senior Makelaardij te Neerijnen: “Net
als deprijzen van ‘gewone’woningen zijndeprijzen van
deserviceflatsvóórdecrisisheelsnelgestegen;somstot
onrealistische hoogte. Ze zijn inmiddels gedaald tot een
‘normaal’niveau,dusdatgeeftineenaantalgevallenpro-
blemenbijverkoop.
Er isnógeenontwikkeling:weziendatsteedsmeerseni-
orenkiezenvoorhureninplaatsvankopen.Zewillenhun
erfgenamennietopzadelenmeteenmoeilijkverkoopbaar
appartement; ze voelen niets voor het doen van investe-
ringen,enonzedoelgroepisvaakinhetbezitvaneendure
(endusookmoeilijk verkoopbare)woning.Onzeervaring
is dat veel senioren graag naar een serviceappartement
willenverhuizen,maarzerakenhuneigenhuisnietkwijt.
Voorhuurismeerinteresse.Mensendieeenserviceappar-
tementerven,verhurenhetdanooksteedsvaker.Wezien
ookdatsteedsmeerbeleggersinteressehebbeninservice-
appartementen,diezevervolgensverhuren.”

MOBIlITeITeNCONNeCTIVITeIT
HetPBLzietdeoplossingmetname inmobiliteitencon-
nectiviteit. Femke Daalhuizen: “Gemeenten zijn geneigd



De software voor VBO makelaars
Met en dankzij u hebben we Venum 3 kunnen ontwikkelen. Met Venum 3 

wilden we niet simpelweg de concurrentie nadoen. We wilden software 

maken waar u echt iets aan heeft, die kinderlijk eenvoudig te gebruiken is 

en die toch ontzettend veel kan. Maar dan wel de dingen die er toe doen. 

Software dus, die gemaakt is voor en door VBO makelaars. Van groot tot 

klein. Software die fundamenteel beter is.

Iedereen kan werken met Venum
U heeft geen kostbare en tijdrovende cursus meer nodig om Venum 3 te 

begrijpen. Over iedere knop, kleur en functie is nagedacht. 

Het onderhouden van panden en relaties is eenvoudig. Publiceren is 

kinderspel. En toch zijn al uw werkzaamheden compleet geautomatiseerd.

Binnen 1 minuut van uw software in uw website
De ideale koppeling tussen de VBO software en uw website. Een 

consument bezoekt uw site. Hij of zij bekijkt uw aanbod en slaat de 

zoekopdracht op.  De volgende ochtend logt u in op Venum. De gegevens 

van de bezoeker zijn opgeslagen. Dat geldt ook voor de zoekopdracht. De 

relatie is gekoppeld aan beschikbaar aanbod en ontvangt aantrekkelijke 

mailings met passend aanbod. Allemaal vanzelf, u heeft alleen nog maar 

ingelogd. Makkelijker kunnen we het echt niet maken…

Agenda en taken op een zeldzaam hoog niveau
Iedereen kan werken met Outlook. Logisch, het is veruit de meest 

gebruikte software voor agenda en taken en waarschijnlijk ook de beste. 

Daarom hebben we ervoor gezorgd dat de agenda en taken in Venum 3 

op dezelfde fantastische uitgebreide manier werken. In combinatie met 

panden. Software voor VBO makelaars op een hoog niveau.

Volledig automatische dossiervorming
Venum kent het baanbrekende ARO concept. ARO betekent Actie, Relatie, 

Object. Het vormt het middelpunt van Venum, het epicentrum. Iedere 

Actie (afspraak, taak, document, mail, sms, etc…) wordt door Venum 

gekoppeld aan de bijbehorende Relatie en Object. Met als resultaat 

zelfwerkende software met spontane dossiervorming.

Venum 3
De software die standaard in uw 

VBO lidmaatschap zit.

www.venum.nl

VENUM

WAS, IS EN BLIJFT GRATIS VOOR ALLE VBO MAKELAARS
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etalsNederlandsebeleggerszijnbuiten-
landseinvesteerdersopzoeknaargoedren-
derendebeleggingenindehelewereld.

Nederlandiseenaantrekkelijklandvoorinvesteerders.
Primageorganiseerd,eenuitstekendegeografische
ligging,eneenhandelslandmeteenhoogkennis-
niveau.Enmeteengoedrendementopvastgoed,
zoalsuitonderzoekvandeIVBNblijkt:ruimeenderde
vandevastgoedbeleggingenindeportefeuillesvan
NederlandseinstitutionelebeleggersbetreftNeder-
landsvastgoed.Hieropisindeperiode2000-2012een
gewogengemiddeldrendementbehaaldvan8,5%.De
positievanNederlandsvastgoedindebeleggingspor-
tefeuillevanpensioenfondsenenverzekeraarsblijft
dusbelangrijk.

Alleen:wedenkenmassaaldathetslechtmetonsgaat
–endathetalleenmaarslechterzalworden.Logisch:
wehebbentemakenmeteenzwabberendeoverheid,
opzoeknaarnieuweideeën–dietegelijkertijdweigert
deregelgevingteversoepelen.Oméchtverandering
tebewerkstelligen,moetenweafvanalleregelsdie
ondernemendNederlandallerleibeperkingenopleg-
gen.Ennatuurlijkmoetenweonzebankensectorweer
opordekrijgen.

Aleerderhebikbetoogddatdemarktaanzetis.Dat
geldtookvoordeomslagvannegatiefnaarpositief
denken.Groteinternationaleinvesteerderstrekken
zichnietsaanvandeaarzelendehoudingvandeover-
heid.Alsereengoedplanwordtgepresenteerd,gaan
zegraagmee!

Vastgoedisindatopzichteenaantrekkelijkeasset;dat
blijktookweeruithetIVBN-onderzoek.Logisch:alsje
geldopdebankzet,brengthetnauwelijksietsop.Zelfs
obligatieszijnnietechtzeker.Maaralsjestenenkoopt,
weetjewatjehebt.Daaromismijnstellingonveran-
derd:stenensleurenonsdoordecrisisheen!Wieeen
goedobjectkoopt,isverzekerdvanhoogrendement;
ookindezetijd.

Moetenwedusdoorgaanopdeoude,vertrouwde
voet?Nee,zekerniet!Onzerolverandertonderinvloed
vandieinternationaleontwikkelingen.Groteinvesteer-
derskopenopgroteschaalvastgoedportefeuilles.Ze
hurenassetmanagersinomhunvastgoedtebeheren
énteverduurzamen.Dusmoetenweonsmeerrichten
opdeassetmanager.Dáárliggenonzekansen!
Maarookvoorkleinerepartijenzijnermogelijkheden.
DGA’s(vaakbabyboomers)nemenopgroteschaal
afscheidvanhunhuidigeonderneming.Zijzijndédes-
kundigenalshetgaatomhetbedrijventerreinwaar
hunonderneminggevestigdis.En,zekennendemen-
sen!Gemeentenmoetenhundekansgevenom–zij
hetdanoppostzegelniveau–nieuweplannenteont-
wikkelen,wantvaakzijnzenognietklaarmetonder-
nemen.Datwillendiegemeentenookwel,wanthun
financiëleproblemennemenalleenmaartoe.

Groteofkleineprojecten;erzijnkansenteovervoor
ondernemersdiewatrisicodurvennemen.Maardan
moetenzeweleerstafstandnemenvandenationale
somberheiddieonsinzijngreephoudt!

Intijdenvaneconomischesomberheidenonzekerheidhebikeengoedberichtvoor

u:erkomtveelgeldonzekantop.ForsegeldstromenuitAziatischelandenalsChina,

JapanenIndia,maarookuitZuid-AmerikazoekenruimbaaninEuropa.Grote,rijke

investeerderszijnopzoeknaarkansenomtebeleggeninEuropeesvastgoed.Kansen

genoegdus,maardanmoetenweerwelvoorzorgendatwediestromenkanaliseren.

Deeerstevoorwaarde:stopmetnegatiefdenken.Dezonkanelkmomentopgaan.

Zekerinhetoosten,maarwieweetookinhetwesten!

stenensleurenonsdoor
decrisisheen!

N

Ing.SiepRoelfzema,
voorzittersectie

BedrijfsmatigVastgoed
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uisterennaarGeorgevanHoutemisvermakelijk.Met
zijn lichtBrabantsetongval, ingehoudenmimieken
‘tongueincheek’humordoethijietwatdenkenaan

decabaretierRonaldGoedemondt.Maarhetzijnserieuze
zakenwaaronzegastsprekermeebezigis.Alsvennooten
mede-directeurvandeHollandConsultingGroupbegeleidt
hij onderhandelingen inmenig boardroom en coacht hij
top-ondernemers.Zijnmastertitelsmaaktnaarmeer,want
momenteel isGeorgebezigmeteenpromotie-onderzoek
dat–uiteraard–allestemakenheeftmethetpsychologi-
schemijnenveld dat onderhandelen heet. Gevraagd naar

Onderhandeleniseenskilldieelkemakelaarindevingerszoumoetenhebben.Maarnietiedereeniseenna-

tuurtalent.DaaromishetseminarvanGeorgevanHoutemtijdenshetjaarlijksecongresvanVBOMakelaar

(NeVaCon)geenoverbodigeluxe.DemandieeenautoriteitinNederlandis,deeltgraagietsvanzijnexpertise

metons.

l

onderhandelenis
eenemotioneelproces

wathijophetseminarwilzeggen,houdthijalseengoed
onderhandelaardekaartentegendeborst.Maareenaan-
talzakenwilhijwelkwijt,alsopmaat.

RATIOVeRsuseMOTIe
“Ik denk dat het voormakelaars van groot belang is om
tebeseffendat jeweliswaarmeteenzakelijkedealbezig
bent,maardathetaufondomeenemotioneelprocesgaat.
Dieemotiesgaanoveraspectenalsmacht,tijdsdruk,soms
zelfsgeldnood.Dekoperofeenverkopervaneenwoning
isperdefinitieemotioneelbijdezaakbetrokken,maarniet
zeldenisdemakelaardatzelfook.Alsjijomdiecourtage
zittespringen,danzitjeeralheelandersindanwanneer
jegoedbijkasbent.Enalsjealheellangmettouwtrekken
bezig bent, dan hebben de onderhandelingen een heel
anderedynamiekdanopdagéén.Nogeenbelangrijkpunt:
bijdeonderhandelingengaathetuiteindelijkmeestalover
deprijsvaneenwoning.Maarwatisdat,dieprijs?Omwat
voor waarde gaat het?Wat is eenwoning nou objectief
waard?Datmaakt onderhandelen in demakelaardij zo’n
fascinerend fenomeen.Hetgaatvaakpuuromgepercipi-
eerdewaarde.Als jeallebeihetgevoelhebtdat jeereen
faireprijshebtuitgesleept,danhebjehetgoedgedaan.”

ReGIeHOuDeN
‘Ophetseminarwilikonderandereietsdieperingaanop
het belang van ‘in the lead’ blijven.Want daar gaat het
vooréénvandepartijenvaakalmis:jegeeftdeanderde
teugelsendankunjebijnanietandersmeerdanre-actief
handelen.Datgebeurtbijvoorbeeldbijdevraag:‘Wathad
uzelfingedachten?’Hetantwoorddatdanvolgt,ismet-
eenvoorbeidepartijeneensoortpiketpaaltje,eenijkpunt.
Alsjezelfietsgeheelandersingedachtenhad,danwordt

NeVaCon-seminarmetGeorgevanHoutem
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hetlastig.Voorjehetweetontaardendeonderhandelin-
genineendebat.Danbenjenogverdervanhuis,wantbij
eendebatgajeindeloopgraven.Enjewilnoujuistnader
totelkaarkomen.Duseentipzouzijn:denkgoednaover
hoe jewilt openen.Daar zal ik tijdensmijn seminarnog
welhetéénenanderoverzeggen.Enbepaalvantevoren
heel stevig je eigen standpunten. Wat zijn je absolute
grenzen?Waarzit je ruimte?Zovind ikdat jevoor jezelf
en je klant het ‘walk away’-punt duidelijkmoet hebben.
Wanneerbenjebereiddedealtelatenklappen?Alsjedat
namelijknietdoet,ligtonderanderehetklassiekegevaar
vandefuikopdeloer: jebenteralzo langmeebezig, je
hebt al zoveel heen enweer gekaatst, dat je zegt ‘laten
we het danmaar doen’. Ook al was je daar in aanvang
nooitopvertrokken.Alsdatgebeurt, ishetprocesmetje
aandehaalgegaan.Hoejedatvoorkomt,vertelikophet
jaarcongres.”

VeRlIesAVeRsIe
Recentisindemediaveelaandachtgeweestvoorhetpsy-
chologische fenomeen verliesaversie. Uit onderzoek van
het CPB blijkt dat huizenverkopers – nu de prijzen dalen
enverkopersmetverlieswordengeconfronteerd–daarzo
veellastvanhebben,dathetdehuizenmarktschaadt.Zelfs
als deze verkopersnietmet een restschuldblijven zitten,
komt zo’n deal maar heel moeizaam tot stand. Het CPB
stelt, dat dehuizenmarkt er al enormmeegeholpen zou
zijnalsdezegroepverkopersreëlertegendeactueleprijs
aankijkt.Hoekandemakelaarmetzijnonderhandelings-
techniek hiermee omgaan?George vanHoutem: “Hier is
vangrootbelangdoorwelkebriljedeverkoperlaatkijken.
Mensenwillenbijvoorbeeldgraagvergelijken,eenijkpunt
hebben.Deverliesaversieblijktaftenemenalsduidelijkis

Tekst:HenkdeKleine
Beeld:VBOMakelaar

datookanderen indeomgevingmetverlieshebbenver-
kocht.Danvoelthettochmeteenanders.Jeblijftnietzitten
met het gevoel dat je ‘gepiepeld’ bent. Dus demakelaar
moetjuisthierheelduidelijkdepiketpalenslaan.Rationele
informatiekanhelpen.Maardannogblijftstaan:jemoet
ookhetpsychologischespelaanvoelen.”

GeeNTOVeRDOOs
GeorgevanHoutemgaatophetjaarcongresveelvertellen
enongetwijfeldookdelachersopzijnhandkrijgen.Maar
hijwilookdezakenindejuistecontextzetten.Letterlijken
figuurlijk.“Decontextvandeonderhandelingisuiteraard
vangrootbelang.Denkaandeonderlingemachtsverhou-
dingen,afhankelijkheden.Alsdiecontextnietmeezit,kun
jemetonderhandelennietallesrechtbreien.Detegenpar-
tij die niet zo nodig hoeft en onvermurwbaar blijft, daar
helpt op een gegeven moment niets tegen. Omgekeerd
kunjedoorslechtonderhandelenbinneneenaanvankelijk
goede contextde zaakwel verknallen.Bijvoorbeeldals je
blijft overvragen, de ander onnodig gaat tergen. Jemoet
ookwetenwanneerjemoetstoppen.Deanderhetgevoel
geven dat ie ook gewonnen heeft, daar gaat het om bij
onderhandelen.”■

AlVAsT4TIpsVANGeORGeVANHOuTeM:

• Slapiketpaaltjes;
• Letopvermengingvanargumentatie;
• Letopagenda-manipulatie;
• Weetwanneerjejemondmoethouden!



Mensen gelukkig maken is ons doel

Uw marktpositie ontwikkelen is ook voor u belangrijk?

Meer zekerheid creëren als ondernemer is uw doel?

Een imago als marktleider is uw streven?

 

Dit zouden onze gezamenlijke doelen kunnen zijn!

Maak voor uzelf uit of CENTURY 21 een win-win situatie kan betekenen 

en neem contact met ons op voor meer informatie

Handelslei 308 - 2980 Zoersel

0031(0)6 55841188 - michael.kuilema@century21.nl

We kunnen het vast goed met elkaar vinden

Elk kantoor is juridisch en financieel onafhankelijk

Kwaliteit staat ook bij u hoog in het vaandel?
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itiseraandehand:erkomteenVerordening
Ruimteaan.Diemoetinwerkingtredenin
2014,endeverordeningbrengtnatuurlijkeen

grotehoeveelheidregelsmetzichmee.Omdeperiode
tot2014teoverbruggen,heeftdeBrabantsepolitiekop
20septembereenthematischvoorbereidingsbesluit
genomen.GeneraleStatendeedhetvoorstel,en
ProvincialeStatenstemdenunaniemin.Hetbesluit
heeftvérgaandegevolgen,wanterwordtmetonmid-
dellijkeingangeenbouw-enuitbreidingsstopinge-
voerd,diegeldttotfebruari2014.Totdietijdmogende
Brabantsegemeentenalleennogaanvragenvoor
omgevingsvergunningeninbehandelingnemenvan
veehouderijbedrijvendieaantoonbaarbovenwettelijk
presterenophetgebiedvanvolksgezondheid.
Bovendienmoetenzededialoogmetomwonenden
(communityfarming)hebbengevoerdovergeurhinder,
fijnstofconcentraties,dierenwelzijnenlandschappelijke
inpassing.Daarovermoeteenakkoordgeslotenzijn.

Ikvraagmeafofdieregelsvoorhetbovenwettelijk
presterenwelbestaan.DeProvinciewerktnogaaneen
nieuwetoetsvoorveehouders,dezogenaamde
BrabantseZorgvuldigheidsscore(BZV).Hetisnogmaar
devraagofdieBZValuitgewerktisvóórfebruari2014.
Datisaloverruimdriemaanden.Endanmoetendecri-
teriaookalzijngetestopmaarliefsthonderdveehou-
derijbedrijveninvierverschillendegemeenten.Een
mooi,maarwaarschijnlijkonhaalbaarplan.

Boerenslimheid?
BoerenslimheidvoertinBrabantdeboventoon.Ikdenk
eventerugaan1984:toenwaserookeenuitbreidings-
stop.DezogehetenInterimwetmoesttoendegroei
vandevarkensstapelvoorkómen.In2010werdeentij-
delijkebouwstopafgekondigdvoordevestigingvan
nieuweintensieveveehouderijen.DeRaadvanState

werktthansnogaandeafhandelingvanrechtszaken
overdiebeidemaatregelen.Groeistaatnueenmaal
nietstil!

Hetkanmijnsinziensgeenkwaadomdekomende
winterevenopademtekomen.Debouwstopiswaar-
schijnlijkalleenmaareenvoorlopiguitstelvanstallen-
bouw,wantdeProvinciemaghelemaalgeen
bovenwettelijkeeisenstellen.Diebevoegdheidisvoor-
behoudenaandeRijksoverheid.DiezaldeBrabantse
eisenwaarschijnlijknietovernemen.Immers:
Nederlandiseenwereldspelerophetgebiedvanland-
bouw,en–ookbelangrijk–erisalsprakevaneensta-
bilisatievanhetproductievolume;eengevolgvan
eerderebeleidsmaatregelenzoalshetterugdringen
vannutriëntenalsstikstofenfosfaat.Aandezeeisen
voldoetdesectorruimschoots.Nietvoornietsgafde
EuropeseCommissieonlangsdeNederlandseland-
bouweencomplimentvoorhetgevoerdebeleid.

Dialoogmetderetail
DeNederlandselandbouwsectorwerkthardaaneen
verstandigevoedselproductie.Helaaswordtzedaarin
tegengewerktdoormultinationalsensupermarktke-
tens.Dievoerenalgeruimetijdprijzenoorlogen,en
daarmeesaboterenzeallepogingenvandeoverheid
envandelandbouwsectoromgezamenlijktekomen
totdieduurzamevoedselproductie.Datbetekentook
datwededialoogmetderetailmoetenzoeken,om
samendeverantwoordelijkheidvooronzemaatschap-
pijtenemen.

Ofdiepogingensuccesvolzullenzijn?Detijdzalhet
leren;desaboteurskennenwe!

Deoverheidkrijgtnogaleenshetverwijtdatzetraagis(de‘ambtelijkemolens’,weet

uwel…)maarinBrabantwordtaangetoonddathetsomsheelsnelkangaan.Tésnel,

vreesik.Wanthetisnatuurlijknooitverkeerdom–vóórjeeeningrijpendbesluit

neemt–overlegteplegenmetallebetrokkenen.Watdatbetreftkunnenzeinhet

Brabantselandnogwatleren.

pardoeseen
voorbereidingsbesluit

COLUMN
AgrarischVastgoed

J.C.M.vanGestel,
bestuurslidsectie
AgrarischVastgoed
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Woningcorporaties hebben het financieel zwaar. Ze moeten niet alleen een
verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro ophoesten. Ook de verkoop van sociale

JimSchuytwasruim15jaarlangdirectievoorzit-

ter van de Alliantie. Deze corporatie bezit bijna

60.000woningen inhetnoordenvandeRand-

stad.Op1oktoberishijmetpensioengegaan.

Dewoningcorporatiesbezittenongeveer2,4miljoenhuurwoningeninNederland.Zijndater
teveel?
“Als de voorraad sociale huurwoningen zou krimpen, is dat geen ramp.De omvang van
de corporatiesector is geen doel op zich. Bij de Alliantie betalenmensenmet een hoog
inkomenbijhetsluitenvaneenhuurcontracteenhogerehuurdanmensenmeteenlager
inkomen.Jezouechterookperiodiek,zegeensindevierjaar,kunnenkijkenofdehuurder
nogrechtheeftopdeeerdertoegekendekorting.Hetaantalgoedkopehuurwoningenkan
danverminderen.Datzoueenpragmatischenduurzaamalternatiefzijnvoorhethuidige
inkomensafhankelijkhuurbeleid.”

Komt er een beweging op gang om sociale huurwoningen over te hevelen naar de private
huurmarkt?
“Eengroteprivatehuurmarktzougoedzijn.Ikziedeprivatepartijenechternognietmas-
saalinbewegingkomen.Corporatieskunnendiemarktvoorlopiguitstekendzelfbedienen.
Noggeen4%vanhet corporatiebezit isopditmomentgeliberaliseerd.Opbasisvanhet
woningwaarderingsstelselkandaarintheoriemeerdan40%ondervallen.Indepraktijkzal
datminderzijn,maarheelveelwoningenkunnenmakkelijkeenhuuropbrengenvanmeer
dan681euro.”

Woningcorporatiesmoetenhunactiviteitenbeperkentotdesocialesector,vindtderegering.
Tegelijkertijdiserdeverhuurdersheffingenmoetenzijzichconformerenaanhetbeleidvan
grotegemeenten.Wanneerkomendevelegestrandebouwprojectenweeropgang?
“OnzebrancheverenigingAedeszietdeheffingvoordezekabinetsperiodealseenvoldon-
genfeit.MaarhetCPBgaatervanuitdatdieheffingdoorloopttot2030,inclusiefdedaarbij
behorendehuurinkomsten.Dankomtervaninvesteringenweinigterecht.Dehurenstijgen
inclusiefharmonisatiemet 5%per jaar, terwijl dehuishoudensinkomensdalen.Dat leidt
onvermijdelijktotbetaalbaarheidsproblemen.Eeninhaalslagjeisnaaldiejarenvaninfla-
tievolgendhuurbeleidverantwoord.Maarwaternugebeurt,noemikspreadsheetbeleid.De
walkeertstrakshetschip.”

Corporatieskunnensindsnovember2011zondertoestemmingvandeministerhuurwoningen
verkopen.Deministerbroedtnuopextrainstrumentenomdeverkoopaanhuurdersenbeleg-
gerstebevorderen.Voorzietueenverstoringvandekoopmarkt?
“Ikvoorziegeensterketoenameendusookgeenverstoring.Demarktstaatnogsteedson-
derdruk.Ookwijhebbendeverkoopproductievoor2014daaromnaarbenedenbijgesteld.
Hetverkoopinstrumentisnodigvoordecashflow.Hetisandersalscorporatieswoningenin
deramsjzoudendoen,watiknietziegebeuren.”

“corporatieskunnenprivate
huurmarktzelfbedienen”

JimSchuyt:
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woningenmoetsneller.Maarhoesnelzaldatgaan?Kandemarktdatwelaan?Die
vreesiswaarschijnlijkongegrond.

Kees Verhoeven is sinds drie jaar namens D66

lidvandeTweedeKamer.Hijspeeldezich inde

kijkermetzijnrolalsvoorzittervandetijdelijke

commissieHuizenprijzen,dieinaprilvanditjaar

hetonderzoek‘KostenKoper’afrondde.Hijheeft

deonderwerpenEconomischeZaken,handelen

ondernemerschap,BouwenenWonen,Mediaen

ICTinzijnportefeuille.

Tekst:RobertvanTil
Beeld:D66enAlliantie

Dewoningcorporatiesbezittenongeveer2,4miljoenhuurwoningeninNederland.Zijndater
teveel?
“Dataantalisinonzeogenwataanderuimekant.Desondankszijnernogsteedswachtlijs-
ten.Dushetgaatnietzozeeromhettotaleaantal,maarmeeroverhoejedevraagverdeelt.
Steedsmeermensendie geenhuis kunnen kopen,maar ook te veel verdienen voor een
socialehuurwoning,zijnaangewezenopdeprivatesector.Danisheteenlogischegedachte
omeendeelvandesocialehuurwoningenovertehevelennaardeprivatesector.Datzou
helpenbijhetoplossenvanhetprobleem.”

Woningcorporatiesmoetenhunactiviteitenbeperkentotdesocialesector,vindtderegering.
Tegelijkertijdheeftderegeringheneenverhuurdersheffingvan1,7miljardeuroopgelegden
moetenzijzichconformerenaanhetbeleidvangrotegemeenten.Decorporatieszeggendaar-
doornauwelijksmeertekunnenbouwen.Isdieopstellingterecht?
“Corporatieskunnennogvoldoendeinkomstengenereren.Dehurenzijnverhoogd.Zekun-
nenwoningenverkopenendoor‘leanandmean’tewerkenkunnenzeookkostenbesparen.
Erzijndusdriemanierenomdieheffingoptebrengen.”

Corporatieshebbensindsnovember2011geentoestemmingvandeministermeernodigom
huurwoningenteverkopen.Hetministeriewilnuextrainstrumenteninzettenwaarmeecor-
poratieswoningenmeteenkortingvan10tot25%kunnenverkopenaanhuurdersenbeleg-
gers.Eengoedplan?
“Corporaties moeten voldoende speelruimte overhouden. Ze moeten hun woningen
daaromniet te goedkoop vandehanddoen. In het verleden is vaker geprobeerd omde
verkooptestimuleren.Degesteldedoelenwerdenechternooitgehaald.Datblijktookuit
hetrapport‘Kostenkoper’waarbijikalscommissievoorzitterbetrokkenwas.Erzalduswel
eendrukmiddelachtermoetenzitten.Elkideeisdaarbijwelkom.Vooropdienttestaandat
mensen ineengoedhuiswonen.Daarbij ishetnietnodigdatwesocialehuurwoningen
blijventoewijzenaanmensendiezenietechtnodighebben.”

Deeltudevreesdateenmassaleverkoopinbepaalderegio’seennegatiefeffectzalhebben
opdeprijsvorming?
“Dewoningmarktiseenechtevoorraadmarkt.Nieuwbouwzaldiemarktnooitsnelkunnen
beïnvloeden.Alserineensgroteaantallenbestaandewoningenopdemarktzoudenkomen,
ligtdatanders.Dusikkanmewelvoorstellendatmendaarbezorgdoveris.Maaralsookde
vraagenormzoutoenemen,isdateffectbeheersbaar.”■

“socialehuurwoningen
overhevelennaarprivatesector”

KeesVerhoeven:
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Dathorenwenietvaak:iemanddiejuistdezetijdrijpachtomeenmakelaardijoptezetten.MaarGreetjeen

MichielBoonegooienhetdanookovereengeheelandereboeg.

“overtienjaardoet
elkemakelaarhet
opdezemanier”

I nhetvoorjaarvan2012gingmakelaardijHuizenlinqinLemmervanstart.Enwàtvooreenstart:anderhalfjaar
laterzittenerzo’n165woningenindeportefeuilleende

zakengaanuitstekend.HetlijkteropdatGreetjeenMichiel
Boone de juiste snaar hebben getroffen, op de huid van
detijdzitten.“Wekekenzo’nanderhalfjaargeledeneens
kritischnaardemakelaarsmarktenwedachten:‘Datmoet
tochanderskunnen’. Inonzeoptiek is internetde sleutel
totalles.Daarzitdeconsument,daargebeurthetgewoon.
Wijkwamentotdeconclusiedatdeconsumentdetraditi-

onelemakelaaromeenaantalredenenisgaanontwijken.
Teduur,slechtbereikbaar,nietenthousiastgenoegoverde
teverkopenwoning, inflexibel.Als jealleendatalanders
doet,danbenjealeeneindopstreek.Enweanalyseerden
eenshoehet kostenpatroon vandegewonemakelaar in
elkaarzit.Danzie jedatdebezichtigingdebottleneck is.
Naarzo’nwoningtoegaan,wachtenopdekandidaat-ko-
per,debezichtigingdoen,koffiedrinken,watsmalltalk.Als
jezovijfbezichtigingendoet,isdedagom.Duswatdoen
wij?Welatenonzeklantenzelfhunbezichtigingdoen.Dat

Huizenlinqkiestvoor‘allepijlenopinternet’



vbo maKelaar  | VASTGOED ADVISEUR |  31

lijktietwatophetconceptvanMakelaarsland,maarerzijn
tochveelverschillen.Endiezijnessentieel.”

lANDelIJKeNTOCHpeRsOONlIJK
Huizenlinq heeft een zeer heldere propositie voor haar
klanten,leggenGreetjeenMichieluit.“Wijrekenengeen
courtage,maareen fixed feevan777euro,vooraf tevol-
doen.Daardoenweallesvoor.Wenemendewoningop,
verzorgen de complete communicatie enmarketing, we
zijnzeeractiefopTwitterenFacebook,wedoenuiteraard
de onderhandelingen, nemen de papierwinkel op ons.
Duszodrahetaankomtopechtemakelaarsvaardigheden,
komenwij inbeeld.We latendeverkopernietmaarwat
zwemmen,wehebbenveelcontactmetalonzeklanten.”
De woningen die Huizenlinq in portefeuille heeft, staan
verspreiddoorheelNederland.“Dusja,ikzitnogalwatin
deauto”,zegtMichiel.Hijisnamelijkdegenediealsgecer-
tificeerdmakelaardewoninginportefeuilleneemt.“Ter-
neuzen,Zuid-Limburg,Oost-Groningen,Amsterdam,Den
Haag,wezijnoveralactief.Zodraeen taxatiebuitenons
eigenwerkgebiednodigis,kopenwedatin.Datverschijnt
dan als extra service opde rekening vande klant. Zodra
dandewoningindeverkoopis,blijvenwijverdermeestal
op fysieke afstand. Maar wat is afstand tegenwoordig?
Dekoperzitopinternet,endaarzijnonzekoopwoningen
ook. Zodra iemand iets over eenwoningwil weten, zijn
wijtebellen.Tot’savondslaat,inhetweekend,wezijner
gewoon altijd om de inhoudelijke vragen te beantwoor-
den.” Zodrahet tot eenbezichtiging komt, komtGreetje
inactie.“Ikvoeddeverkopersvandewoningmetzoveel
mogelijk informatie over demogelijke koper. Ik zoek en
graafomdaarzoveelmogelijkovertewetentekomen.En
wegevenwatdo’sanddon’ts,omdebezichtiginggoedte
latenverlopen.”

VeRKOpeRsVANNATuRe
Daarbij rijst de vraag of bewoners van een woning wel
optimaal in staat zijn om het beste verhaal te vertellen.
“Nouenof!’,menenMichielenGreetje.“Alsjeeenwoning
koopt,koopjeookeenleefomgeving.Wiekanbeterdande
bewonervertellenwaarde leukstewinkeltjes indebuurt
zijn,hoedescholenzijn,welkesportclubserzijn?Datwerkt
echtheelgoed,isonzeervaring.Overigens,alsdeklantwil
datwijdebezichtigingtochoponsnemen,dandoenwe
dat.Ookdat is dan een extra service,waarvoorwe extra
rekenen.Dat is volgens ons ook hoe demakelaar van de
toekomstgaatwerken:eenheelhelderekostenstructuur,
precies laten zienwat je doet enwat je daarvoor rekent.
Deklantkanuiteenheelmenukiezen,zoalsjedatookin
eenrestaurantdoet.Datisveeloverzichtelijkerdanhetwat
vageverdienmodelvandealoudecourtage.Deklantstapt
bijonsinopeenlaagtariefwaarvoorwealheelveeldoen.
Endatwerkt.”

TOeKOMsTBeelD
Michiel is ervanovertuigddatover zo’n tien jaardema-
kelaarswereldcompleetveranderdis.“Endaarhebbenwij
alvastmaar een voorschotopgenomen.Watga je zien?
Aandeverkoopzijdemakelaarszoalswij.Hetaanbodvindt
plaatsopinternet,detraditioneleexpertisevandemake-
laar komt in beeld zodra het inhoudelijk wordt. Dus die
makelaarmetz’netalageopdehoekverdwijnt.Demake-

laar-van-de-toekomst werkt plaats- en tijdonafhankelijk.
Jemoetbijnatotinhetextremebereikbaarzijn.”Greetje
vult aan: “BinnenHuizenlinq verzorg ik onder andere de
contactenmet expats. Die verwachten bijna niet anders
dan dat je er op allemogelijke tijden voor ze bent. Veel
Nederlandse makelaars moeten daar nog aan wennen,
wijwetenalnietbeter.”Michiel:‘Aandekoperskantzulje
dandeaankoopmakelaarzien,wantdekoperwiluiteraard
eenspecialistnaastzichhebben.Dusdeeindfasevanhet
schaakspelwordt tochgespeeld tussengelijkgestemden,
demakelaars. Dáár zit je echte toegevoegdewaarde. En
als derde grote partij hebbenwe dan kantoren die puur
op taxatie zitten. Deze taxateurs met regionale kennis
worden ingekochtdoormakelaarsalswij,dievanuiteen
virtuelebasisoveralactiefkunnenzijn.”Greetjemaakthet
beeld compleet: “Endemakelaar vande toekomstmoet
ookeen‘completer’menszijn.Communicatiever,creatie-
ver, empathischer. Je hebt een breder instrumentarium
danooitomelkeklanttailormadetebedienen.Maakdaar
gebruikvan.”■

Tekst:HenkdeKleine
Beeld:Huizenlinq

“Wekekenzo’nanderhalfjaargeledeneenskritischnaar
demakelaarsmarktenwedachten:‘Datmoettochanders

kunnen’.Inonzeoptiekisinternetdesleuteltotalles”



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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teedsmeerpotentiëlehuizenkopersbegin-
nenonrustigheenenweertelopentussen
gewenstewoningen.Weziendatteruginde

stevigebelangstellingvoordeOpenhuizendagvan
5oktobereneentoenemendaantalbezoekers(10%
meer)van‘Dedagvandebouw’.Allemaalmensenmet
eenverhuiswens,vaakeenuitgesteldeverhuiswens.
Menwilwelverhuizen,maarsomskandat(nog)niet.

RecentconcludeerdedeAmsterdamSchoolofReal
Estatedathetprobleemnietbijdestarterszit:zijblij-
keninminofmeergelijkeaantallendewoningmarkt
tebetredenalsvoordecrisis.Hetzijndedoorstromers
dievastzittenvanwegehunrestschuld.Eenopdevier
potentiëledoorstromersstaatonderwaterenkanof
wildaaromnietverhuizen.

Uwadviesomwelofnieteenwoningtekopenzal
deelsafhangenvanuwinschattingvandetoekom-
stigemarktprijs.Begeeftdemarktzichnualopeen
kantelmoment?Datisdegrotevraagendiekanper
definitiepasachterafwordenbeantwoord.

Ikdenkdatdemarktinderdaadlangzaammaarzeker
omslaatendatweaanhetbeginstaanvaneenperi-
odemetminofmeerstabielewoningverkopen.De
betaalbaarheidisverbeterd,hetconsumentenvertrou-
wenopdewoningmarktneemtvolgensdeVereniging
EigenHuisalmaandentoeenvoorheteerstsindseen
jaarisinaugustushetaantalverkochtewoningenin
deafgelopentwaalfmaandengestegen.Hetaantal
transactieslijkttegaanstabiliserenrondde105.000
in2013.Veelhangthierbijechterafvandeeconomi-
scheomstandigheden.

Watbetrefthetkantelpuntvandeprijsbenikmin-
derzeker.Vooreenstijgingvandeprijzenzulleneerst
meerwoningenmoetenwordenverkocht,zodateen
krapperemarktontstaat.Pasdanontstaatruimte
voorprijsstijgingenenzullendoorstromerslangzaam
drogevoetenkrijgenenookserieuskunnennadenken
overhetvervullenvanhunwoonwensen.

Opbasisvanonsnieuweprijsmodel(dewaardering
vanwoningen)ismijninschattingdatdeprijsnu
ondereenevenwichtsprijsligt:dewoningprijsisdus
aandelagekant.Dezeconclusiemoetwordengenu-
anceerd,omdatonduidelijkisinwelkematedehervor-
mingenopdehypotheekmarktalzijningeprijsd.De
inschattingvandeNederlandscheBankisdathetver-
plichtenvandeannuïteitenhypotheekendestrengere
normenvoorwatbetreftdemaximalehypotheekeen
structureleprijsdalinghebbenveroorzaaktvan9%.

Hierdoorzaldeonderwaarderingmindergrootzijn
danopheteerstegezichtlijkt.Onsmodeliseenlan-
getermijnmodelenkandushetkantelpuntnietvoor-
spellen.Welkanikconcluderendatstabilisatievande
woningprijzenbinnenafzienbaretijdvoordehandligt
endatprijzenopdelangetermijnweerzullenstijgen.
Datzalnietspectaculairzijn:rekenopstijgenmetde
inflatie.

Alsikdemediamaggeloven,gaathetdegoedekantopmetdekoopwoningmarkt.

Hetaantalverkopenneemttoe,bankenschroevenwinstmargesopde

hypotheekrenteterugenhetconsumentenvertrouwenstijgt.Enwatdoetu?

Adviseertuklantenomnueenwoningtekopenofomnogeventewachten?

COLUMN
RabobankNederland

PauldeVries,
seniorwoningmarkteconoom

KennisenEconomischOnderzoek
RabobankNederland

Ishetnu‘het’moment?

s
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brabanthallen,’s-hertogenbosch
KarlRaats iseenVlaamsspreker, trainer,motivatoren inspirator
die voorafgaand aan het VBO-congres van 29 oktober a.s. de
Permanente Educatiebijeenkomst ‘Succesvol ondernemen’
verzorgdvoorgeregistreerdeninhetSCVM-register.
Dinsdag29oktobervindtvan13.00tot17.00uurhetcongresvan
VBO Makelaar plaats onder de naam NeVaCon. Op de locatie
1931 Congrescentrum Brabanthallen wordt een zestal seminars
aangebodenomdemakelaar/taxateurvandenodigeinformatieen
inspiratietevoorzienomzijnbedrijfsvoeringverderteverbeteren.
Het waren woelige tijden. De dertiger jaren doen denken aan
stempellokalen, maar ook aan bijzondere bouwkunst. In 1931
opende ’s-Hertogenbosch het grootste geheel overdekte en
afgesloten veemarktcomplex van Nederland; het latere 1931
Congrescentrum Brabanthallen. De architectuur vermengde de
stijlvandeExpressionistischeAmsterdamseSchoolmetdievanhet
Traditionalisme.Zobijzonderdathetimposantegebouwopdelijst
metrijksmonumentenisgezet.In2009isdeverbouwingvanhet
rijksmonumentale deel van de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
van start gegaan. Op 3 februari 2010werd een belangrijke fase
– de restauratie van de monumentale en markante toren – in
het bouwproject afgerond. Het voormalige Veemarktcomplex
en het kantoorpand (samen goed voor zo’n 7.000 m2) zijn als
rijksmonument aangewezen. De runderhal van toen is nu een
geavanceerdcongres-envergadercentrumgewordendatmodern
comfortmixtmethetauthentiekekaraktervantoen.

achterdevoorkant

Omdat de eerste indruk zo 
enorm belangrijk is

NEX-5RL 
+ 16-50mm lens

Slechts 
€499,-

Bezoek onze stand op NeVaCon

www.cameranu.nl/nex5rl
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Aantrekkelijke verkoopstyling en kwalitatief uitstekende fotografie vormen de basis van een sterke

woningpresentatie.DemasterclassStylingfotografievanHousevisualsverenigtbeideinvalshoeken.

stylingfotografie.
meergripopuw
woningpresentatie

stylingfotografie
Bijstylingfotografiegaandekennisenkundevandestylist
eenverbindingaanmetdekennisenkundevandefotograaf.
Deprofessioneleverkoopstylistheeftverstandvanmeubels,
kleurenhetgebruikvanaccessoires,devastgoedfotograaf
vanlicht,scherptediepteencompositie.Destylingfotograaf
verenigtdezekwaliteiten.Datleverteensterkewoningpre-
sentatieopdiedeverkoopaanzienlijkkanbevorderen.
Stylingfotografieisdaarominteressantvoorvastgoed-
makelaars.

Masterclass
IndezesdaagsemasterclassStylingfotografievanHousevisuals
brengenJudithGeelenenRogerWoutershunkennisenervaring
overopcursisten.

Judith,eigenaarvan
ontwerpbureauyel-
lowstyling,maaktsinds
2007woningenver-
koopklaar.Rogervolgde
eenopleidingNature&
ScenicPhotographyaan
deOhioState
Universityeniseige-
naarvanbrickmedia,
eenbureauinprofessi-
onelevastgoedfotografie.Indemasterclassstaathetverkoop-
klaarmakenvanhuizen,rekeninghoudendmetdedoelgroep,
centraal.Daarnaastgaatheteromditbeeldopdejuistemanier
vastteleggendoortespelenmetlichtencompositie.Cursisten
gaandaadwerkelijkaandeslaginverschillendewoningtypen.
Bestaandeinterieurswordenverbeterdenlegewoningeninge-
richtmetmeubelsenaccessoires.Vervolgensfotograferenzij
interieurenexterieurvandewoning.Ookiseraandachtvoor
hetomgaanmetdeuiteenlopendeemotiesvandehuiseige-
naar.Kortom:decursistleerteenwoningaantrekkelijktemaken
voorkopersendezewoningonderallelichtomstandigheden
snelengestructureerdvastteleggen.

Deelnemers,dataenlocatie
Demasterclassisgeschiktvoorstylisten,fotografeneniedereen
dietemakenheeftmetdepresentatievandevastgoedporte-
feuille.Demasterclassvindtplaatsvan3totenmet9maart
2014aandeCostaBlancainSpanje.

MaakkansopeenIpadmini
Meerinformatieoverdezeunieke
masterclassistevindenop
www.housevisuals.nl.

Onderdeeerste500aanvragersvan
hetdag-tot-dagprogrammawordt
eenIpadminiverloot.

RogerWoutersgeefttijdenshetNeVaCon
op29oktober2013inDenBoscheenlezing
over woningpresentatie. Hierin komt
naast de techniek, onder meer de vraag
aandeordehoeeenmakelaardeeigenaar
bijdewoningpresentatiekanbetrekken.



Leidseveer 50 - Postbus 2244 - 3500 GE Utrecht

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. 


