
Ger Hukker: ‘maak 
van de vraagprijs 
geen prijsvraag, 

wees reëel’
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een oude keuken, presenteer de potentiële koper 

dan een offerte van een aannemer om de kosten 

in te schatten. Of laat een 3D presentatie maken 

van de wijze waarop die zolder omgetoverd kan 

worden tot woonruimte.” 

Na alle moeite is de dag daar dat kijkers komen. 

Zorg dan dat alles is opgeruimd, huisdieren plus 

dierenaccessoires onzichtbaar zijn, het huis fris 

ruikt en er wellicht wat lekkers staat voor de be-

zoekers. Wie kan je huis dan nog weerstaan? 

De juiste keuze
Vereniging Eigen Huis, bij monde van Hans de 

la Porte, vindt ook dat het belangrijk is om een 

scherpe vraagprijs te bepalen. Maar hoe kom 

je aan de juiste prijs? “Ga voordat je besluit je 

huis te verkopen op onderzoek uit. Wat doet de 

woningmarkt in jouw omgeving? Wat zijn de ver-

koopprijzen van vergelijkbare huizen in de buurt? 

Eerste indruk een daalder waard
Verkoopstyliste Mauri Petiet van Hooft & Petiet herinnert verkopers er altijd aan dat op het moment dat 

je je huis te koop zet, je huis een verkoopobject wordt: een etalage voor potentiële kopers. “Presenteer 

vanaf dag één je huis zo mooi mogelijk door een goede styling en mooie foto’s op Funda. Je krijgt 

maar één kans voor een goede eerste indruk. Mensen klikken zo weer verder. Pakkende foto’s met 

een goede sfeer, de juiste lichtval, harmonieuze, ruime en rust uitstralende ruimtes en een interieur dat 

past bij je doelgroep, moeten nieuwsgierigen over de streep trekken. Benadruk de beste plekken van 

je huis. Een toilet is niet interessant, maar een woonkamer met openslaande deuren naar de tuin wel.” 

De ultieme presentatie begint met een grote schoonmaak. “Stop onnodige prullaria, fotolijstjes, boe-

ken, overbodige lampen et cetera in verhuisdozen. Hou het interieur rustig en niet te persoonlijk. 

Geen muren met felle kleuren. Schilder die in een neutrale kleur.” En bekijk de staat van onderhoud 

kritisch, hoewel dit vaak moeilijk is. “Bewoners zien kleine gebreken, oude gordijnen of ongeverfde 

deuren niet meer. Laat buren of vrienden eens met een kritisch oog door je huis lopen. Ga daarna 

aan de slag. Kit naden dicht, vervang desnoods een lelijke vloer, maak de ramen schoon en snoei 

de tuin.” 

De koper is aan zet en wil een instapklaar huis. En hoewel je eigenlijk al klaar bent met dit huis en 

in gedachten met een ander huis bezig bent, moet je toch nog even tijd, maar ook geld investeren 

om snel te verkopen. Een styliste kan daar bij helpen. “Het is ons vak om je huis te zien als een 

verkoopobject en te weten waar je doelgroep naar op zoek is. Na analyse geven we adviezen ter 

verbetering en kunnen samen met de verkoper het huis verkoopklaar maken. Wees creatief. Heb je 

advies is: maak van de vraagprijs geen prijsvraag.” Woningen die al meer dan zes maanden te koop 

staan, zonder dat de verkoper een of andere marketingactie heeft ingezet, noemt Hukker kansloos. 

De voorzitter van de NVM uit zijn zorgen voor volgend jaar. “Er gaan andere krachten spelen in de 

woningmarkt. Verschillende maatregelen uit het Lenteakkoord – afschaffing nieuwe aflossingsvrije 

hypotheek, verplichte annuïteitenhypotheek, lagere ‘loan to value’ (hypotheek versus waarde onder-

pand) en beperking startersleencapaciteit – zouden bij doorvoering de 

financierbaarheid van de woningmarkt enorm verslechteren na  

1 januari 2013.” 

HousE 4salE  
Wees creatief!

Wie een huis wil bouwen, 

heeft meestal kapitaal 

in het eigen koophuis 

opgebouwd. Om dat 

droomhuis te realiseren 

zal eerst het oude huis 

verkocht moeten worden. 

Dat is een behoorlijke 

uitdaging in deze tijd,  

maar het is mogelijk.   

Vijf deskundigen geven tips. 

Tekst: Judith Bakkers
 

scherpe prijs loont
NVM-voorzitter Ger Hukker meent dat het ze-

ker mogelijk is om ook in deze tijd een huis in 

korte tijd te verkopen. “Het zijn moeilijke tijden 

voor huizenverkopers. Een scherpe verkoopprijs 

speelt een cruciale rol. De makelaar, die de markt 

van dit moment kent, kan samen met de klant 

een goede verkoop- en prijsstrategie bepalen.” 

De eerst drie maanden zijn het belangrijkste voor 

een snelle verkoop. Realisme is in deze markt het 

sleutelwoord. “Voor de verkoper geldt bijna altijd 

dat hoe eerder je je woning verkoopt, hoe beter 

het is. Daarom moeten mensen ook niet te lang 

wachten met een prijsaanpassing. Verkopers 

moeten niet denken dat als ze op een te hoge 

vraagprijs blijven zitten, ze meer geld voor hun 

woning krijgen. Wie te hoog opent, legt meer toe 

in de onderhandelingen. Wie zijn woning met een 

goede prijs-kwaliteitverhouding te koop zet, trekt 

juist meer geïnteresseerden. Mensen zoeken op 

Funda met een maximale vraagprijs. Als je daar 

net binnen valt, vinden ze jouw aanbod. Mijn 

Mauri Petiet:
‘tover je huis om 
in een etalage 
voor potentiële 

kopers’

Hulp Van bOuWers 
Bouwbedrijven zijn geen makelaars, maar ook daar wordt met de verkopers meegedacht. 

Allure Bouw biedt als service voor klanten en potentiële klanten een website aan waar 

men de oude woning gratis te koop kan zetten. www.koopwoningennederland.nl

Hans de la Porte: 
‘probeer als 

verkoper 
onderscheidend 
te zijn, in prijs of 

kwaliteit’
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Mocht een snelle verkoop dan nog niet lukken, 

dan zijn er oplossingen voor uw eigen financiële 

probleem. “Praat met uw aannemer of eigenaar 

van de bouwkavel over een overbruggingsgaran-

tie of gespreide betaling. Uitstel van levering is 

eveneens een optie: wel een koopakte tekenen, 

maar bijvoorbeeld afspreken dat u pas over 

een jaar naar de notaris gaat voor de officiële 

handeling – of eerder als uw woning verkocht 

is.” Mogen al deze tips toch niet baten, dan ziet 

Van Drie nog mogelijkheden in verhuren of het 

huis aan te bieden voor huur met optie tot koop. 

Ook een preview verkoop is iets ter overweging. 

“Zet uw eigen woning per direct voor een reële 

prijs in de verkoop en spreek met uw makelaar 

af dit te doen onder ‘No cure No pay’ condities. 

Bijvoorbeeld voor een maand; zo weet u met-

een of er direct belangstelling is voor uw eigen 

woning.”

Financiële geruststelling
Makelaar Ed van Drie, van Drieklomp makelaars en rentmeesters, begint met een positief bericht. 

“De hypotheekrente, overdrachtsbelasting en huizenprijzen bevinden zich op dit moment op een 

aantrekkelijk niveau. Anders dan tijdens de crisis van de jaren ’80. Destijds stond de rente op een 

historisch hoog peil.” Toch ziet Van Drie in deze ‘uitdagende’ tijd dat sommige aspirant kopers niet 

tot aankoop van een woning over durven te gaan, uit angst de eigen woning niet (op tijd) te kunnen 

verkopen. Hij geeft handige financiële tips om toch tot een verkoop te komen. “Zo kun je je huis 

aanbieden met een overbruggingsgarantie. Handig voor kopers die hun eigen huis nog moeten 

verkopen, maar geen dubbele hypotheeklasten willen financieren.” Kijk op www.overbruggings-

garantie.nl hoe dat in zijn werk gaat. Een wat vrijblijvender oplossing is de NVM No-Risk clausule. 

“In het koopcontract laat u dan opnemen dat de koper de koop kan ontbinden als de verkoop van 

zijn huidige huis onverhoopt lang mocht duren.” Zie www.nvm.nl. 

Ligt uw huis op een bijzondere locatie of heeft u een heel bijzonder huis, overweeg dan de verkoop 

te doen middels vrijwillige inschrijving, zegt Van Drie. “Stel uw huis twee dagen open voor kijkers 

en laat ze voor een bepaalde datum bieden. Door deze concentratie ontstaat doorgaans meer 

belangstelling.” 

En zijn die wezenlijk anders dan de oorspronke-

lijke vraagprijs? Bij het kadaster, of een SMS-tool 

als WoningWizard, kun je tegen een laag bedrag 

de prijzen van verkochte huizen opvragen. Neem 

in je schatting alle aspecten mee: ligging, op-

pervlakte, inhoud (NEN-norm), onderhoud van 

huis en tuin. Heb je eenmaal een globaal idee, 

laat dan een aantal makelaars langskomen om 

te kijken welke vraagprijs ze voorstellen, wat 

hun courtage is en wat ze je te bieden hebben 

qua verkoopondersteuning. De makelaar die de 

hoogste vraagprijs schat, is niet per definitie de 

makelaar die je wilt hebben. Een makelaar moet 

bij je passen, je moet het idee hebben dat deze 

professional al het mogelijke doet om jouw huis 

goed te presenteren en bij veel mensen onder de 

aandacht te brengen.” 

De la Porte meent, ook gezien de grote concur-

rentie, dat je als verkoper onderscheidend moet 

zijn, in prijs of in kwaliteit. Ziet je huis er tip top 

uit en valt er weinig te klussen voor de kopers, 

dan is een wat hogere prijs best reëel. Andersom 

geldt dat een scherpe prijs kopers wellicht juist 

dat ene kleine zetje geeft om te kopen. “Op dit 

moment geldt dat kopers liefst geen extra geld 

willen uitgeven aan verbouwingen. Dat komt om-

dat banken weinig ruimte bieden om verbouwin-

gen in de hypotheek mee te financieren. Finan-

ciën om flink te verbouwen hebben kopers dus 

niet, tenzij de prijs erg gunstig is of de koper flink 

wat eigen geld heeft.” Doorzichtige trucjes, daar 

is de kopersmarkt niet van gediend. “Biedt vooral 

geen auto’s of reisjes aan bij je huis. Wat je wel 

kunt doen, is bijvoorbeeld de overdrachtsbelas-

ting voor de verkoper betalen of je woning alvast 

bouwkundig laten keuren om de goede staat te 

etaleren.”

Promotie via ‘vrienden’ 
Jannetta Dorsman van Ondernemersresultaat is vastgoedmarketeer en docente social media. Zij ziet 

een mooie rol weggelegd voor de social media bij je verkoopstrategie. “Funda in combinatie met de 

makelaar is de basis. Daarnaast zet je andere middelen in zoals social media. De ideale mix geeft het 

beste resultaat. Met bijvoorbeeld Twitter, Scribd, blogs, Flickr, Youtube of sociale netwerken als Hyves, 

Facebook, LinkedIn kun je je verkoopstrategie ondersteunen. Neem bijvoorbeeld Facebook, waarbij 

65% van de potentiële kopers zijn aangesloten. Je echte vrienden kopen je huis niet, maar zijn wel be-

reid je berichtje en ‘doorstuur verzoek’ te sturen naar hun talloze vrienden op Facebook. Het werkt als 

een olievlek. Binnen de kortste keren hebben veel mensen jouw berichtje gelezen. En ergens tussen 

al die mensen die je bereikt, zit misschien iemand die geïnteresseerd is. Let op: je kunt niet volstaan 

met alleen een adres en een vraagprijs. Denk dus heel goed na over wie jouw doelgroep is en welke 

specifieke kenmerken of eigenschappen jouw huis geschikt maken voor juist díe doelgroep. En com-

municeer op een bijzondere manier, zodat men het leuk vindt je berichtje door te sturen.” 

Volgens Dorsman is het eveneens belangrijk om je doelgroep in gedachten te nemen bij de juiste 

keuze van het gebruik van social media. “Waar is jouw doelgroep te vinden? Zijn het mensen die 

van plaatjes houden, dan zet je mooie foto’s op Flickr, Picasa, Instagram, Mobypicture, Pinterest of 

video’s op Vimeo of Youtube. Pinterest is hot. Met een mooie foto en een spitsvondige tekst en ver-

wijzing naar je Funda-pagina/eigen webpagina bereik je meer mensen. En hoe meer mensen weten 

dat je huis te koop staat, hoe meer kansen om het te verkopen.” 

De tips kwamen van:
Allure Bouw: www.koopwoningennederland.nl 
Drieklomp makelaars en rentmeesters: www.drieklomp.nl
HelpMee: www.helpmee.kijkmijnhuis.nl
Hooft & Petiet: www.hpverkoopstyling.nl
NVM: www.nvm.nl
Ondernemersresultaat: www.ondernemersresultaat.nl
Overbruggingsgarantie: www.overbruggingsgarantie.nl
Vereniging Eigen Huis: www.eigenhuis.nl

leegstanDWet 
In het kader van de Leegstandwet kan een gemeente tegenwoordig onder bepaalde 

voorwaarden toestemming geven voor een huurcontract van maximaal twee jaar. Het grote 

voordeel van een Leegstandwet-contract is voor een verhuurder dat de huurder zich niet 

kan beroepen op huurbescherming.

Met deze tool kun je je eigen netwerk – e-mail, Twitter, Facebook, LinkedIn, Hyves en alle andere 

kanalen – optimaal inschakelen. 

 TIP:  www.helpmee.kijkmijnhuis.nl.  
HanDige tOOl  

Jannetta 
Dorsman:

‘zet de social 
media in: 

Twitter, Scribd, 
blogs, Flickr, 

Youtube, Hyves, 
Facebook, 
LinkedIn…’

100% Financieren? 
pas Op! 
Als u uw huis verkoopt voor vijf ton 

en u heeft een hoge hypotheek, dan 

kunt u teleurgesteld worden als u een 

nieuw huis wilt kopen c.q. bouwen 

ter waarde van vijf ton of meer. De 

bank wil tegenwoordig veel minder 

financieren. Ga dus vooraf praten over 

de mogelijkheden.

Ed van Drie: ‘denk eens aan een 
overbruggingsgarantie of No-Risk 

clausule’ 


