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9 STAPPEN OM U TE HELPEN

UW WONING TE VERKOPEN 

VOOR DE HOOGSTE PRIJS



Voor veel huiseigenaren is de verkoop van hun woning

een cruciaal aspect van hun leven. Dit 8-stappen

systeem helpt hen echter weloverwogen beslissingen

te nemen. Ze zullen leren hun winst te maximaliseren,

stress te verminderen en de controle te behouden

tijdens het hele verkoopproces.



KEN DE ECHTE REDENEN ACHTER DE 
VERKOOP, MAAR HOUD ZE VOOR UZELF

Alleen u mag de echte redenen voor de verkoop van uw woning weten. Houd ze voor uzelf,

want ze hebben invloed op de verkoopprijs van uw woning. Wat vindt u het belangrijkst? Hoe

lang uw woning op de markt blijft, hoeveel geld u voor de

woning krijgt, of beide?

De doelen die u heeft, zullen

hoogstwaarschijnlijk de strategieën bepalen die

u benadert om de deal te sluiten. Zorg er echter

voor dat u de echte redenen achter de verkoop

met niemand onthult. Want mensen kunnen

deze als hefboom gebruiken bij de

onderhandelingen. Als iemand u vraagt waarom

u uw woning verkoopt, vertel hem dan dat uw

prioriteiten zijn veranderd en dat u andere

woonwensen hebt.
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DE JUISTE PRIJS VOLGENS DE 
WAARDE VAN DE MARKT

Geloof het of niet, het is niet zo eenvoudig om een waarde voor uw woning te bepalen.

Als u eenmaal een bedrag heeft bepaald en u de kopers over uw beslissing heeft

geïnformeerd, moet u weten dat een hogere prijs net zo gevaarlijk kan zijn als een

lagere prijs. Houd er rekening mee dat de gemiddelde huizenkoper waarschijnlijk tussen

de 15 en 20 huizen tegelijk controleert. Dit betekent dat ze

vergelijkingen maken en alle prijzen beoordelen. Als uw

woning geen concurrerende prijs heeft, gaan ze waarschijnlijk

verder en negeren ze uw woning omdat ze niet geloven dat u

een serieuze verkoper bent. Het gevolg is dat uw woning heel

lang op de markt zal blijven; vooral als de gevraagde prijs te laag

is. Kopers zullen gaan geloven dat er iets mis is met uw woning,

en u wilt zeker niet dat dit gebeurd.
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VOER EEN GRONDIG ONDERZOEK 

UIT OP DE MARKT

Dit is eigenlijk de taak van uw makelaar (voor het geval u

besloten heeft er een aan te nemen). Voer een grondig

onderzoek uit naar de huizenmarkt in de afgelopen 6 tot 12

maanden en controleer of er huizen zijn verkocht die

vergelijkbaar zijn met die van u. Het is misschien een goed

idee om onlangs gesloten deals in uw buurt te bekijken,

omdat dit u een algemeen overzicht geeft van hoeveel uw

eigendom waard is.
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NEEM DESKUNDIGE MAKELAAR AAN DIE AAN 

UW BEHOEFTEN KAN VOLDOEN

Ongeveer driekwart van de huiseigenaren

van vandaag beweren dat ze niet

dezelfde makelaar zouden nemen om hun

laatste woning te verkopen. Meestal

gebeurt dit door slechte communicatie.

Als u uw behoeften en wensen niet

duidelijk met uw makelaar kunt

communiceren, leidt dit tot een

onbevredigende woningverkoop.
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MAXIMALISEER HET VERKOOPPOTENTIEEL 

VAN UW WONING

Met de jaren die voorbijgaan, zien we dat grote bedrijven steeds meer miljarden uitgeven

aan verpakkingen en productontwerp. Het draait
tegenwoordig allemmaal om uiterlijkheden

en het zou een grote vergissing zijn om dit

aspect te negeren bij de verkoop van uw

woning. Ook al kunt u de plattengrond of

locatie van uw woning niet wijzigen, u kunt

het toch verbeteren om het uiterlijk te

veranderen en het meer ‘verkoopbaar’ te

maken. De look en feel van uw woning

zorgt voor impact en genereert een

emotionele reactie. Voordat u besluit het op

de markt te brengen, wilt u het misschien

grondig schoonmaken.
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Zorgvuldig opruimen, meubels/spullen rechtzetten en het huis stofvrij

maken. Zorg ervoor dat u alles repareert, ook al lijkt het onbelangrijk of

onbeduidend. Uw woning moet kijkers en potentiële kopers ‘verbazen’.

Laat ze zich voorstellen dat ze daar wonen - misschien wilt u foto's van

uzelf met uw familie en persoonlijke schilderijen verwijderen. Mensen

hebben verschillende smaken. Over het algemeen kopen mensen

instinctief een huis. Ze denken niet logisch na. Potentiële kopers zullen

uw woning willen meenemen voor een "rijtest" alvorens te beslissen om

te kopen. Het is net alsof u een nieuwe auto uitprobeert om te zien of

deze overeenkomt met uw behoeften en wensen. Begeleidt ze en wijs op

de verbeteringen; ze zullen ze zeker waarderen, om nog maar niet te

spreken van het feit dat het voor hen gemakkelijker zal zijn om zich voor

te stellen als eigenaren die er wonen.



Zorg bij het onderhandelen over de prijs voor uw

woning ervoor dat u meer over de koper te weten

komt. Wat motiveert uw koper? Heeft hij/zij haast?

Heeft hij/zij het geld om uw woning volledig te

betalen? Als u dit soort informatie kent, bent u in het

voordeel bij het onderhandelen, want hoe meer u

weet, hoe groter de kans dat u een gunstige deal

voor uw woning kunt sluiten.
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Als verkoper wordt u geadviseerd om alles kenbaar te maken.

Maak bekende gebreken bekend aan uw koper en leg deze

schriftelijk vast. Op deze manier kunnen de kopers u niet

aanklagen bij de rechtbank. Alle voorwaarden,

verantwoordelijkheden en kosten

moeten correct worden

omschreven in het contract.

Verberg belangrijke feiten niet en

wees eerlijk.
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VERKOOP ... EN VERHUIS DAN PAS. 
DOE HET NIET ANDERSOM

Experts beweren dat het veel moeilijker is om een leegstaand pand

te verkopen dat er saai, vergeten en onaantrekkelijk uitziet. Het kan

u zelfs meer kosten. Als u vertrekt voordat de verkoop is voltooid,

loopt u het risico de koper te laten weten dat u haast heeft om te

verkopen (omdat u al een nieuw woning heeft). Dit legt de bal in hun

veld, en dat wil je zeker niet. Ze zullen tijdens de onderhandeling uw

behoefte om te verkopen in hun voordeel gebruiken.
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Nog een vraag of advies nodig? 

Heeft u nog een vraag of een advies nodig? Bel of mail ons gerust!

Telefoonnummer: +31 (0)10 203 88 15

Emailadres: info@blitsmakelaars.nl

Gratis waardebepaling

Bent u benieuwd naar de waarde van uw woning? Wij bieden u een gratis

waardebepaling aan. Het is geheel vrijblijvend en u zit nergens aan vast.
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