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Facebook, rondzendmails, het klassieke oranje 'te koop\bordje. Mogelijkheden genoeg als je eert nieuwe eigenaar zoekt uoor je huis. Toch heeft het echt wel uoordelen om een makelaar in te schaltelen.
taar inschakett, mag je er zeker van zijn dat de geschatte verkooppriJs
van de woning de juiste is. Zo vermijd je dat het pand te tang te koop
btijft staan en bovendien is het voor potentiële kopers een garantie

dat ze een eertijke prijs betaten,'
3. VERKOOPSKWALITEITEN
"De vastgoedmaketaar zet je huis of appartement tettertijk en figuurtijk in het uitstalraam, Hij regett de bezichtigingen en begeteidt het
verkoopproces van begin tot eind. AttemaaI dingen waar je je zetf dus
niets van aan moet trekken. Bovendien weet hij perfect wetke kwatiteiten van jouw woning het grootste aantaI potentië[e kopers zutten
aanspreken."

4. PAPIERWERK
"De vastgoedmaketaar zorgt niet atteen dat je woning verkocht geraakt, Hij stett ook een vottedig dossier samen en neemt de vottedige
administratieve romps[omp op zich. Niet onbe[angrijk, nu het aantaI
verptichte documenten voor een getdige verkoop atsmaar toeneemt
Denk maar aan de papieren rond EPC, de keuring van de etektriciteit,
het bodemattest, de stedenbouwkundige info,.,,"
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De meeste mensen gebruiken een comblnatie van zetf rondrijden en
een advertentie in een krant en op internet. Maar uit een detaitstudie
is gebteken dat net geen 40 procent van de mensen die tussen 2009
en 2011 een wonlng kochten of huurden, daarvoor ook bij een vastgoedmaketaar passeerde. Ats je het opentrekt en er ook andere professionals zoats vastgoedpromotoren bij betrekt, dan kom je zetfs uit
op 50 %. Professionete verkopers inroepen, is dan ook tang geen
stecht idee, want een vastgoedmakelaar doet echt wel meer dan
atleen maar mensen rondteiden: hij is geëvotueerd naar een adviseur,
bemiddetaar én marketeer. Dajo Hermans, woordvoerder van CiB
Vtaanderen, zet alte voorde[en even op een rijtje,

1. DE VOORBEREIDING
"Voorateer

je huis aangeprezen wordt, doet de maketaar eerst

een

marktonderzoek. Een extra troef om de juiste nieuwe eigenaar te
vinden voor het huis waar je zoveel herinneringen aan hebt,"

2, DE JUISTE PRIJS
"De maketaar heeft een reatistische kijk op de waarde van de woning
en van de andere prijzen in de buurt. Wanneer je een vastgoedmake-
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5. KENNIS VAN ZAKEN
"Loopt er iets mis tijdens de verkoop? Trekt een koper zich

last

minute terug? Zitten er addertjes onder het gras? De makelaar heeft
doorgaans de juridische en fiscale kennis om te weten welke wetten
en decreten er van toepassing zijn op de verkoop van onroerend
goed,

"

6. DE NODIGE AFSTAND
'Zetf ben je misschien heet erg gehecht aan de woning die je van de
hand doet, en dat maakt het er niet eenvoudiger op om de.juiste deai

:e sluiten, Maar een vastgoedmaketaar is reatistisch én emotioneeI
oraíhankelljk. Hij kan dus perfect de waarde van het onroerend goed
nschat:en en kan vanuit zljn professionete posltie ook makketijker
oe"soor.ilke vragen stetten aan de kandidaat-koper over zijn inko<redietwaardigheid Bovendien kan hij door zijn ervaring ook
ce c':gcccheiing of bezwaren van kandidaat-kopers opvangen " ''
Op zoek naar een vastgoedmakelaar in ie buurt? Surf naar
www,ci bweb.be, het grootste online vastgoedplatform.
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