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De 5 geheime trucs om jouw huis het allerbeste te verkopen! 

 

Jij gaat je huis verkopen en wilt je gewoon hoogst mogelijke verkoopprijs. Ook wil je dat het allemaal 

gelikt verloopt en er geen problemen ontstaan. We hebben je eerder al deze gouden tips gegeven voor 

het succesvol verkopen van jouw huis. Zorg in ieder geval dat ze deze tips goed snapt en ook opvolgt. 

Als je dat doet, dan heb je de eerste goede stap echt al gezet. De volgende stap heb je ook gezet door het 

downloaden van deze 5 tips! 

We houden je niet langer in spanning, daar gaan we! 

 

Tip 1 -  Let hier eerst op 
Eerst is het belangrijk dat je jezelf deze 3 vragen stelt: 
-Wat moet ik allemaal WEL en wat moet ik allemaal NIET doen om de woning zo goed mogelijk te verkopen? 
-Wat is de beste strategie om de woning te verkopen en welke vraagprijs hoort hier bij? 
-Welke verkoopmakelaar kan mij het beste hier bij helpen? 
 
Nodig 2 of maximaal 3 lokale makelaars uit in de woning die je wilt verkopen. Vraag hun het volgende: 
-Wat is de beste strategie om deze woning te verkopen en waarom? 
-Wat is de slimste vraagprijs om bij deze woning te hanteren? 
-Wat moet ik doen om de woning zo goed mogelijk verkoop klaar te maken? 
 
Als je dit doet, dan krijg je het belangrijkste start advies van meerdere experts. Je kan dan vaak ook gelijk het 
beste inschatten welke makelaar het beste advies heeft gegeven en ook met welke makelaar jij de beste klik 
hebt. 
 
 
Tip 2 – Focus on de inkomsten 
Het is opvallend hoe veel mensen toch altijd maar gefocust zijn op de kosten die een verkoopmakelaar rekent. 
Het lijkt dan wel of men vindt dat elke euro besteed aan een verkopende makelaar en 1 te veel is geweest. Juist 
deze kostenbesparende blik zorgt er vaak voor dat je niet het uiterste verkoopresultaat gaat halen. Moet ik dan 
maar de duurste makelaar nemen omdat die mij het meest gaat opleveren? Nee ook niet.  
 
Wat je wel moet doen is je focussen op de opbrengst(inkomsten)kant. Jij wilt namelijk jouw huis voor de 
hoofdprijs verkopen. Wat dan niet relevant is, is of de makelaar nu vijfduizend of zesduizend euro courtage 
rekent. Wat WEL telt is welke makelaar de beste strategie heeft, de meeste tijd en moeite stopt in de klus en 
vooral ook welke makelaar met slimmigheden de prijs dat extra setje kan geven waardoor jouw huis gewoon 
€30.000 meer gaat opleveren dan het anders gedaan had.  
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Een paar tools om je te helpen hierin; vraag de makelaars die bij jou langskomen het volgende: 
-Weet je al iets over de prijzen in deze omgeving? (Dat is een check om te zien of überhaupt de moeite hebben 
genomen om zich voor te bereiden. 
-Denk jij dat je een betere verkoopprijs gaat halen dan andere makelaars en zo ja: hoe ga je dat doen? 
-Wat moet ik in jouw ogen doen om de woning verkoop klaar te maken om deze zo hoog mogelijk te verkopen? 
-Zijn er slimmigheden die jij hebt die er voor gaan zorgen dat de verkoopopbrengst van mijn woning nog net dat 
stuk extra ‘geboost’ gaat worden? Zo ja: wat dan? 
-Wie gaat mijn woning verkopen? Jij of ook andere collega’s van je? (vaak gebeurt het dat je na verkoopdracht 
wordt opgezadeld met onervaren slecht ingelezen assistent makelaars). 
 
 
 
Tip 3 – Zet je pokerface op en speel het spel 
Als er van start is gegaan met de verkoop, dan realiseren mensen zich niet dat alles wat ze zeggen tegen buren, 
vrienden, familie, collega’s en andere bekenden vaak 1 op 1 terecht komt bij geïnteresseerde kopers. Dat klinkt 
onwerkelijk, maar we leggen het kort uit. Stel jij bent smoorverliefd op een woning in een bepaalde straat en je 
bent enorm gemotiveerd. Dan ga je bedenken wie je kent die daar in de buurt woont, je gaat de eigenaren 
opzoeken op Google en Social Media en je gaat heel veel rondvragen. Als jij iedereen om je heen doodleuk 
vertelt wat het hoogste bod is, of dat het helemaal geen stormloopt of dat de eerste de beste die €400.000 biedt 
het mag hebben dan is de kans echt groot dat die info terecht gaat komen bij mensen die geïnteresseerd zijn in 
jouw woning. Dat is niet handig. Vertrouw daarom even helemaal niemand. 
 
Wat je wel kan doen is bovenstaande in jouw VOORDEEL laten werken. Speel het spel en zet je pokerface op. 
Bedenk wat voor strategische informatie juist heel erg in jouw voordeel zouden werken als mensen dat stiekem te 
weten zouden komen. Je mag best tegen die opdringerige buurman zeggen dat er al een heel hoog bod ligt. Of in 
de buurtkroeg overdrijven hoe druk het is met bezichtigingen. Als die info ook daadwerkelijk via de buurvrouw, 
een collega of een andere bekende bij mensen terechtkomt die naar deze informatie aan het vissen waren. En 
hopelijk ‘bijten ze’ en doen ze een veel beter bod dan ze initieel van plan waren. Let op: je mag nooit liegen tegen 
de kijkers en aankoopmakelaars zelf. Doe dat ook niet. Zorg dat je goed beseft waar de grenzen liggen en bij 
twijfel raadpleeg altijd je makelaar hierin. 
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Tip 4 - Manage de verwachtingen 
Zorg dat de woning in het echt nog mooier en verrassender is dan op de foto’s. Dat doe je door: 
-De fotograaf opdracht te geven realistische foto’s te maken i.p.v. foto’s waar geen vuiltje op te zien is. 
-Heeft de woning klus aandacht nodig, benoem dat dan ook in de Funda tekst. Als dat pas bij de bezichtiging 
duidelijk wordt, dan werkt dit ontmoedigend. 
-Zijn er grote bijzonderheden (bijvoorbeeld dat er bij een appartement €5000,- out of pocket betaald moet gaan 
worden voor nieuwe kozijnen of een nieuw dak) laat je makelaar dit vermelden in de Funda advertentie. 
Nogmaals: het is niet erg, maar wel als dat pas bij de bezichtiging duidelijk wordt. 
-Beschrijf duidelijk en eerlijk in de vragenlijst over de woning (die je krijgt van jouw makelaar) de gebreken en 
bijzonderheden. Dat voorkomt overigens heel veel problemen achteraf. 
-Zorg dat hoe jij de woning presenteert ook echt overeenkomt met de werkelijkheid. Een voorbeeld: positioneer jij 
je woning als ‘instap klaar’ zorg dan ook echt dat deze VOLLEDIG instap klaar is en alles werkt en 100% af is. 
Alle gaspitten moeten dan werken, alle lampen moeten het doen en alle ramen en deuren moeten goed open en 
dicht gaan. Wat jij hiermee doet is het principe dat ‘under promise, over deliver’ heet. Dit is een perfecte 
psychologische truc om hogere biedingen te genereren! 
 
 
 
Tip 5 – Help de mensen aan een waarde 
En we sluiten of met deze laatste techniek. Veel mensen die komen kijken en vooral de mensen die komen kijken 
zonder aankoopmakelaar hebben werkelijk geen flauw benul wat het ze moeten bieden. In praktijk is het ook dat 
taxateurs totaal verschillende waardes kunnen opschrijven. Die weten het simpelweg ook niet altijd. Wat jij kan 
doen is het volgende. Laat jouw makelaar ca. 3 goede referentietransacties opzoeken (van vergelijkbare 
woningen) die echte UITSCHIETERS waren in de prijs. Dus woningen die extreem goed verkocht zijn. Liefst 
woningen die echt net verkocht zijn. Maar als deze er niet zijn, dan neem je de referentie die het hoogst is 
verkocht. Vervolgens laat je jouw makelaar de koopsom van die referentie indexeren naar vandaag de dag en 
onderbouw deze indexering. Dat klinkt ingewikkeld, dus we gaan je uitleggen aan de hand van een voorbeeld 
hoe je dat je makelaar laat doen.  
 
Voorbeeld. Stel er zijn geen woningen nét verkocht, maar er is 1 vergelijkbare woning 6 maanden geleden 
verkocht voor €300.000. Zorg dat dan er een recente bron (zoals NVM-woningmarktcijfers, of een krantenartikel 
over de lokale prijsstijging) gevonden wordt waaruit blijkt wat voor prijsstijging er de afgelopen 6 maanden is 
geweest. Als dat 20% in 12 maanden is geweest, dan betekent dat dus 10% prijsstijging in afgelopen 6 maanden. 
De referentiewoning zou geïndexeerd nu dus €300.000+ 10% =) €330.000 waard zijn! Zorg dat deze informatie 
voor handen (aantoonbaar) is tijdens de bezichtigingen en de verkopende makelaar weet hoe en wanneer hij 
deze tool kan inzetten, namelijk zoals je hieronder leest. 
 
Wat er in praktijk gebeurt is dat kijkers (maar ook aankoopmakelaars) vragen aan de verkopende makelaar voor 
welke prijs hij/zij zelf verwacht dat de woning verkocht zal gaan worden. Nu kan de verkopende makelaar met 1 
of liefst meerdere (geïndexeerde) goed voorbereide referenties antwoord op deze vraag geven, maar ook 
aangeven dat het erg druk is en het hem/haar niet zou verbazen als men een stukje boven dit niveau gaat zitten 
om de concurrentie (andere bieders) voor te blijven. Deze goed voorbereide en enkel feitelijke 
informatievoorziening die alleen op verzoek van kijkers wordt gegeven kan enorm helpen om de biedingen te 
verhogen! 
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That’s it. 

Lees nog eens onze gouden andere tips en zorg dat je er ook plezier aan probeert te beleven. Let’s rock! 

 

You can do this! En als je hulp nodig hebt, bel gerust, we vinden het leuk om je te helpen! 

(En hebben nog veel en veel meer technieken zoals deze….) 

 

 

Een succesvolle groet van: 
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