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11 tips voor het verkopen van een woning

De ideale prijs
Om tot de goede vraagprijs te komen, spelen diverse factoren een rol. Verkoop je met 
een te hoge vraagprijs, dan maak je het jezelf moeilijk. Er zijn andere woningen te 
koop. Verkopen tegen de laagste prijs lijkt misschien de beste optie. Maar dat is 
vooral mooi voor de makelaar, die verkoopt dan snel. Voor jou betekent het dat je 
geld misloopt. Soms tienduizenden euro’s. Direct de verkoop starten met een ideale 
vraagprijs is dus belangrijk om snel te verkopen, maar ook voor jouw portemonnee.

Hoe bepaal je de ideale vraagprijs?
De ideale vraagprijs is een balans tussen de presentatie en kwaliteit van de woning, 
vraag naar het type woning, alle andere woningen die in de buurt te koop staan én 
alle woningen die recent in de buurt zijn verkocht.

Door al die factoren goed in kaart te brengen, kom je tot een gedegen “ideale” 
vraagprijs. Het is erg belangrijk dat de vraagprijs direct bij het te koop zetten van de 
woning goed is. Uit onderzoek van Funda en de NVM blijkt dat de woning tijdens de 
eerste drie dagen dat deze te koop staat, de meeste aandacht krijgt. Als je wilt 
verhuizen of misschien zelfs moet verkopen, besef dan dat de woning de meeste 
aandacht krijgt in de eerste 3 dagen dat de woning te koop staat. Zijn de prijs en 
presentatie dan niet ideaal, dan kan de verkoop langer gaan duren dan nodig is.
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Klaar om in te trekken
Zorg dat de woning er piekfijn uitziet. Alle kleine klusjes die je steeds hebt laten 
liggen: doen! Je vergroot de kans van een koper aan de deur. Kopers zijn kritisch. 
Geef ze zo min mogelijk reden om kritisch te zijn. Mocht je werkzaamheden laten 
uitvoeren, bewaar de facturen, om deze eventueel bij onderhandelingen te laten 
zien.

2
Ruim de rommel op
Ruim de rommel op! Een goede vuistregel is om 33% van de spullen uit woning te 
halen voor je het gaat verkopen. Breng de spullen naar een opslag. Natuurlijk geldt 
dit niet in alle gevallen, maar vaak wordt de woning hierdoor lichter en ruimer. Licht 
en ruimte zijn, naast de prijs, twee van de meest belangrijke factoren voor verkoop! 
Voer de 33% regel overal door: Tafels, stoelen maar ook kasten en de inhoud van 
kasten.
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Neutraliseer de woning
Als je veel persoonlijke items zoals foto’s in woning hebt, dan kan het nuttig zijn deze 
te vervangen door neutralere items. Een kijker voelt zich eerder een vreemde in
de woning als de woning teveel van jouw persoonlijkheid uitstraalt. En je wilt juist dat 
een kijker zich thuis voelt!4
Los het op
Knappen kijkers iedere keer op hetzelfde af? Los het probleem dan op. Het kan de 
moeite lonen om bijvoorbeeld een verouderde vloer te vervangen door nieuw 
laminaat.5

Efficiënter indelen
Overweeg of je de woning anders kunt indelen om nog meer licht en ruimte te 
creëren. Kijk bijvoorbeeld eens wat experts doen in TV programma’s.6
Bonus voor kopers
Biedt bijvoorbeeld aan om de eerste 3 maanden de kosten van het gas water en licht 
te betalen, of de inboedel- opstalverzekering. Het mag dan een relatief klein gebaar 
zijn ten opzichte van de vraagprijs van een woning, het is wel onderscheidend. 
Andere verkopers van woningen die in de buurt te koop staan, bieden een dergelijke 
bonus meestal niet!

7
Schakel je netwerk ik
Gebruik de kracht van internet en sociale media om iedereen op de hoogte te 
brengen en houden van de verkoop van de woning. Wacht niet alleen op jouw 
makelaar, maar participeer zelf ook actief in de verkoop. Wist je dat er een 
behoorlijke kans is dat één van de vrienden van jouw vrienden interesse heeft in de 
woning?
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11 De ideale vraagprijs deel 2
Woningeigenaren zijn veelal erg optimistisch. En bij Emil NVM Makelaars zijn 
we dat ook. Tegelijkertijd zijn we ook realistisch en weten we dat we voor 
jou het beste resultaat behalen met een goed afgewogen en marktconforme 
vraagprijs en een geweldige presentatie van de woning. De verkoop van de 
woning starten met een te optimistische (te hoge) vraagprijs leidt meestal 
tot een lagere opbrengst, dan wanneer je direct op het juiste prijsniveau 
zou zijn gestart. Bij het verkopen van de woning zijn de eerste 3 dagen en 
vervolgens de eerste week daarna cruciaal. De woning krijgt in die 10 dagen 
verreweg de meeste aandacht. De interesse van woningzoekers en 
potentiële kopers gaat namelijk vooral naar woningen die nieuw in de 
verkoop komen.

Ervaren zij de woning in de eerste weken als te duur? Dan zullen 
bezichtigingen uitblijven. Gevolg is dat de vraagprijs op een later moment 
aangepast moet worden. Je hebt dan echter niet meer de belangstelling van 
de grotere groep uit de eerste 10 dagen. De verkooptijd wordt langer en de 
verkoop kansen worden kleiner met een uiteindelijk lagere verkoopprijs als 
gevolg.Snel verkopen is dus niet alleen goed voor de makelaar maar ook 
voor jou, jouw gemoedsrust en vooral jouw portemonnee. 
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Bel voor een afspraak 
naar 070-3555722

Neem de beste makelaar in de arm
Schakel geen vriendje in, en ook geen vriendje van een vriendje. Schakel de beste 
makelaar in die je kunt vinden. Onderzoek makelaars op reviews en vraag naar
de gemiddelde opbrengst en verkooptijd. Bekijk verschillende reviewsites en Funda 
en maak naar aanleiding van een kennismakingsgesprek een beslissing! 
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Zorg dat de woning lekker ruikt
Je kent het bekende appeltaart verhaal vast wel. Natuurlijk hoef je niet voor 
elke bezichtiging de keuken in (mag natuurlijk wel!), maar onthoud wel dat 
geur heel veel doet. Zorg er dus voor dat de woning lekker ruikt als er 
bezichtigingen zijn. Zorg dat de woning voor de bezichtigingen lekker is 
doorgelucht en als je huisdieren hebt dat deze tijdens de bezichtiging niet 
in de woning aanwezig zijn. Vergeet bijvoorbeeld ook de kattenbak niet. Een 
aantal geurstokjes in de woning maakt al een wereld van verschil.



Benieuwd naar wat wij voor je kunnen 
betekenen als verkoopmakelaar?
Wij gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden! 

Het inschakelen van een verkoopmakelaar heeft vele voordelen en daar komen de voordelen 
van Emil NVM Makelaars als verkoopmakelaar nog eens bij! Wij zetten ze hieronder voor je 
op een rijtje:

Persoonlijk en betrokken
Wij houden van korte lijntjes, persoonlijk contact en persoonlijke aandacht. Bij elke stap in 
het proces word je op de hoogte gehouden en voor vragen zijn wij altijd bereikbaar. Voor ons 
is de opdrachtgever de hoofdpersoon. Wij houden van korte lijnen, laagdrempelig contact 
en een persoonlijke benadering. We (ver)kopen iemands grootse bezit en zo gaan we er ook 
mee om. Wij weten wat voor emoties er bij het (ver)kopen van een woning om de hoek komen 
kijken en streven altijd naar het beste resultaat.

Vernieuwend en verfrissend
Onze werkwijze valt op en dit onderscheidt ons van de ‘standaard’ makelaar. Wij lopen altijd 
net even een stap harder dan gemiddeld en dit kunnen onze opdrachtgevers waarderen. Door 
onze unieke presentatiemogelijkheden doen wij alles om jouw woning op de best mogelijke 
manier onder de aandacht te brengen.

Sterk in online marketing
Wij hebben als een van de weinige makelaardijen een eigen online marketeer in ons team. Wij 
hebben dus alle kennis in huis om jouw woning optimaal vindbaar te maken op het 
internet. Naast Funda zetten wij optimaal in op Google en alle social media kanalen waardoor 
we een groot publiek bereiken en de kans groter is dat jouw woning onder de aandacht komt 
bij potentiële kopers.

Bel voor een afspraak 
naar 070-3555722
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