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PRIJSVECHTERS

Roeland Kimman van
de NVM: “Vijf jaar geleden was er een verkopersmarkt. Er was veel
vraag en weinig aanbod.
De situatie is nu omgedraaid; de macht ligt bij
de koper. Zorg dus dat
je huis er concurrerend
bij staat. Bij de NVM
gaan we ervan uit dat
eenderde van de huizen
op Funda niet ‘werkelijk’
te koop staan omdat ze
te hoog geprijsd zijn. De
huizenprijzen zijn sinds
het begin van de crisis
met gemiddeld zestien
procent gedaald, dus
het is onrealistisch om
nog de hoofdprijs te
verwachten. Ongeveer
een kwart van wat nu op
de markt komt, wordt
binnen een half jaar
verkocht en vrijwel al
die huizen hebben een
vraagprijs die wél klopt.”

Het zijn barre tijden om een huis te verkopen.
Zo langzamerhand kent vrijwel iedereen wel iemand van
wie het huis al een jaar of langer te koop staat. Wat te
doen? Een lesje huizenmarkt in zes stappen.
TEKST: CHRISTIEN JANSEN
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S P I C & S PA N

Zorg ervoor dat het
huis er spic en span
uitziet en dat er geen
achterstallig onderhoud is. Er is enorme
concurrentie, dus de
eisen van de kopers
zijn hoog. Nicole Hoes
van NH Verkoopstyling: “Zorg ervoor
dat de ruimtes zo licht
en leeg mogelijk zijn.
Komt er een kijker,
ruim het huis dan perfect op, haal alle overtollige jassen, boeken
en dierenmanden of
krabpalen weg. Leg
ze in de auto en zet
die twee straten verderop. Het moet léég,
alleen dan oogt het
ruimtelijk.”
www.nhverkoopstyling.nl
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“ER STONDEN IN
O N Z E S T R A AT N O G V I E R
HUIZEN TE KOOP”
Marije Ribbers’ huis stond
anderhalf jaar te koop: “Op de
dag dat we ons huis op Funda
zetten, zakte de markt in. En
dat merkten we, er kwam niemand kijken en in onze straat
met 24 huizen, werden er nóg
vier huizen te koop gezet. We
hebben in eigen beheer folders
laten drukken en zelfs advertenties gezet voor kijkavonden,
maar helaas kwam er niemand.
Na een jaar verlaagden we de
vraagprijs met € 10.000,- en
kwam er voor het eerst een
serieuze kijker. Uiteindelijk heeft
het nog vijf maanden geduurd
voordat zij ons huis kochten
omdat zij eerst hun eigen huis
wilden verkopen. Het was
een zenuwslopende tijd en het
heeft een flinke bres geslagen
in ons spaargeld. Overigens
zijn ook de andere huizen in de
straat verkocht, uiteindelijk
is iedereen gezakt met de
prijs. Soms is het beter om je
verlies te nemen.”
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B E PA A L E E N
S T R AT E G I E

Makelaar Bas van
Amerongen: “Er zijn
drie dingen aan een
huis die niet veranderd
kunnen worden: ruimte,
licht en locatie – en
die moeten optimaal
gepresenteerd worden.
Alles valt of staat met
een goede presentatie
van de woning, daarom
schakelen wij soms een
verkoopstyliste in. We
zorgen ervoor dat er
goede foto’s worden
gemaakt en dat die met
duidelijke plattegronden op Funda komen.
Daarnaast benaderen
we potentiële geïnteresseerden via ons eigen
netwerk en social media.
We adverteren in kranten en via www.helpmee.kijkmijnhuis.nl kan
de verkoper de
woning in zijn of haar
eigen netwerk tonen.
Ook zorgen we ervoor
dat een woning zes
dagen per week tussen
negen en negen bekeken kan worden.”
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LICHT AAN
DE HORIZON
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LESJE FUNDA

Staan er in de straat
vijf huizen te koop
die allemaal zo’n
beetje dezelfde prijs
hebben, dan is het
belangrijk om op
Funda boven aan het
rijtje te staan. Daar
zijn een paar trucjes
voor. Huizen met een
plattegrond staan
boven huizen die
dat niet hebben en
dat geldt ook voor
360-gradenfoto’s.
Nicole Hoes van
NH Verkoopstyling:
“Zorg dat de eerste
vijf foto’s goed en
pakkend zijn, anders
‘zappen’ mensen
door naar het volgende huis.”

FOTOGRAFIE: ISTOCK

MIJN HUIS STAAT AL
EEN JAAR TE KOOP!

VERHUREN?

“ONS HUIS WAS HELEMAAL
A F, D A T H I E L P B I J
DE SNELLE VERKOOP”
Nicolette van Bruggen was
haar huis in vijf weken kwijt:
“Vorig jaar zomer zetten we
ons huis te koop en vijf weken
later was het verkocht.
We vroegen een reële prijs.
Als je nu nog denkt dat je een
fikse winst op je huis kunt
maken, ben je echt naïef.
Inmiddels zijn we al drie jaar aan
het zoeken. Het valt me op dat
de meeste huizen gedateerd
zijn. Huizen die écht helemaal af
zijn, zie je maar weinig.
Ons huis was dat wel en ik denk
dat dat de snelle verkoop heeft
bespoedigd.”

Dubbele woonlasten? Dan is het misschien een idee om
het huis te verhuren.
Er is inmiddels een
wet die de verhuurder beschermt en
er kan een contract
opgesteld worden via
de leegstandswet.
Renske Kallenberg
van verhuurbemiddelingsorganisatie EHR:
“Omdat wij huizen
verhuren in opdracht
van de verhuurder,
doen wij een uitgebreide identiteits- en
kredietwaardigheidscheck van de personen die het huis
willen huren. En
natuurlijk zorgen wij
voor een goed en
duidelijk contract.”

Hoogleraar vastgoedfinanciering
Piet Eichholtz:
“De bevolking
groeit nog steeds,
mensen willen nog
steeds verhuizen
en er is nauwelijks
nieuwbouw. Als de
economie een beetje opleeft, zal de
huizenmarkt weer
aantrekken. Veel
erger dan het nu is,
kan het niet worden.”

PS

Huis verkopen?
Volg de online
workshop Huis
verkoopklaar
maken via www.
libelleacademy.nl.

www.ehr.nl
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