
  



 

 

Beste verkoper, 

Proficiat met je beslissing om dit rapport te downloaden.  

Mijn naam is Arno Wingen en in dit rapport laat ik je de tips en 
trucs zien om jouw huis in een weekend te verkopen voor de 
beste prijs zonder stress of risico.  

Ik weet dat deze tips werken voor jouw huis en jouw situatie 
omdat ik ze samen met mijn collega Willem Nijs heb gebruikt 
bij meer dan 1.000 succesvolle verkopen.  

Huizen verspreid door heel Nederland in elke mogelijke 
toestand, prijsklasse en verkoopsituatie. 

We hebben meer dan € 650.000 uitgegeven aan investeringen 
in talloze marketingtests om te weten te komen wat er wél 
werkt en wat er niét werkt als je een huis gaat verkopen.  

Ook hebben we als experts bijgedragen aan media als het AD, 
TrosRadar, Telegraaf, Margriet, Volkskrant, RTL4 en nog veel 
meer (zie ook de foto’s verderop).  

Wat je in dit rapport leest is de samenvatting van wat we 
hebben ontdekt. 

Met ons systeem hebben we makelaardij naar de 21ste eeuw 
gehaald. Daardoor is dit de beste manier om een huis snel te 
verkopen, met de minste stress, tegen de beste opbrengst. We 
weten dat het werkt want we hebben meer dan 1.000 huizen 
verkocht, in elke prijsklasse en provincie van Nederland.  

In dit informatiepakket lees je hoe we werken, wat het verschil 
is met ouderwetse makelaardij en wat de volgende stappen 
zijn. 

De tips in dit rapport gebruiken wij elke dag om huizen te 
verkopen in een weekend voor betere opbrengsten dan de 
concurrentie.  

Doe er je voordeel mee! 
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Bij de Uitreiking voor Makelaar v/h Jaar in 
categorie Marketing 

Als expert bij een TrosRadar uitzending met 
 1,2 miljoen kijkers 

Na de TrosRadar uitzending samen met 
presentatrice Antoinette Hertsenberg 

Als expert bij het RTL4 Journaal 

Na het winnen van de Marketing Award bij de 
Makelaar v/h Jaar verkiezing  

Als expert bij een whitepaper van Funda over 
best practices rondom woningmarketing  



 

   
 
 
 

 

 

 

De tips in dit rapport zijn de beste adviezen om een huis te verkopen voor maximale opbrengst 
met zo min mogelijk stress en gedoe. 

Maar omdat het een rapport is zijn dit algemene tips.  

Je hebt het meeste profijt van tips en adviezen op basis van jouw huis want elk huis en elke 
verkoopsituatie is anders,  

Daarom geven we serieuze verkopers de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend te bespreken 
wat wij zouden doen om jouw huis te verkopen.  Tijdens zo’n gesprek bespreken we: 

 Welke marketingtechnieken en verkoopbenaderingen wij zouden inzetten voor jouw huis 
 De precieze aanpak die we gebruiken bij jouw huis om de kopers te bereiken die je anders 
zou missen  
 Wat we stap voor stap zouden doen om ervoor te zorgen dat jouw huis wordt verkocht op 
een manier die past bij jouw agenda en doelen. 

Het is 100% op jouw situatie gericht en je spreekt met één van ons persoonlijk (dus Arno of 
Willem), niet met een assistent van een assistent die van toeten noch blazen weet.  

Is dat interessant voor jou, klik dan op de link hieronder om een consult aan te vragen. 

>>>  Gratis en Vrijblijvend Verkoop Consult  <<< 

LET OP: We maken graag tijd vrij om je verder te helpen met tips en advies mits je serieus bent 
over verkopen. Zoals je eerder hebt gelezen werken we altijd met een beperkt aantal mensen 
om het serviceniveau hoog te houden.  

Als je niet serieus bezig bent met verkopen is het zonde van jouw tijd en onze tijd als we dit 
bespreken.  

Ben je wel serieus en op zoek naar de beste manier van verkoop dan is dit de eerstvolgende 
stap: 

>>>  Gratis en Vrijblijvend Verkoop Consult  <<< 

Zo Krijg Je Ons Advies Voor  
Jouw Huis En Situatie… 

… Gratis En Zonder 
Verplichtingen! 

 

https://systeemmakelaardij.nl/aanvraag
https://systeemmakelaardij.nl/aanvraag


 

 
1.   

Vorige Eeuwse Verkoop Aanpak  
  



 

Ik dacht altijd dat makelaars huizen verkochten.  

Ik dacht dat de makelaarswerkdag draaide om marketing- en verkoopwerk.  

 Marketingwerk om zoveel mogelijk kopers te trekken.  
 Verkoopwerk om het beste bod te krijgen. 

Tot ik ging werken in de makelaardij.  

Toen ontdekte ik dat ik het helemaal fout had. 

Rondrijden En Rondleiden  

Want in praktijk draaide het helemaal niet om marketing en verkoop maar om twee 
hele andere dingen: 

 Rondrijden 
 Rondleiden 

Elke dag zat propvol met afspraken waarbij ik steeds hetzelfde rondje liep door een leeg 
huis, naar kamers wees en dan tegen volwassen mensen zei:  

“dit is de badkamer” en “dit is de keuken”. 

Tussendoor reed ik constant van afspraak naar afspraak, druk telefonerend tijdens elke 
rit. 

Als mensen me vroegen naar mijn werk dan zei ik dat ik makelaar was en huizen 
verkocht. 

Maar eigenlijk was ik een (goed betaalde) tourgids die rondleidingen verzorgde. 

Ik kwam erachter dat verkopers een makelaar inschakelden om hun huis te verkopen… 

… maar de makelaar had helemaal geen tijd om hun huis te verkopen! 

Vorige Eeuwse Verkoop 

Er was een tijd dat rondrijden en rondleiden de beste manier was om huizen te 
verkopen. 

Voordat Funda bestond wisten alleen makelaars welke huizen te koop stonden.  

Kopers waren afhankelijk van wat de makelaar ze liet zien.   



 

Hoe meer huizen een makelaar liet zien en hoe meer kopers hij sprak - hoe groter de 
kans op een match. 

In de vorige eeuw was rondrijden & rondleiden dus een van de beste manieren om een 
huis te verkopen… 

… totdat Funda alles in één klap veranderde. 

Nu zien kopers al het aanbod en maken ze hun eigen selectie. Vroeger belden ze de 
makelaar aan het begin van hun zoektocht - nu bellen kopers de makelaar aan het 
einde van hun zoektocht.  

In dat stadium heeft rondrijden en rondleiden helemaal geen toegevoegde waarde. 

Het beste dat je kunt doen is zorgen dat je zoveel mogelijk kopers bereikt (marketing) 
en zoveel mogelijk kopers verleid om een bod te doen (verkoop).  

Dus waarom worden huizen nog steeds op dezelfde manier verkocht als 20 jaar 
geleden? 

 

  



 

 

 

 

 

Makelaardij Van Deze Eeuw 

Meer dan tien jaar geleden bedacht ik samen met mijn collega Willem Nijs een nieuwe 
manier van huizen verkopen. Makelaardij van deze eeuw. 

Een aantal speerpunten waren:  

 We steken al onze energie in een klein groepje woningen in plaats van zoveel 
mogelijk huizen binnen te halen 
 

 We concentreren ons op marketing- en verkoopwerk in plaats van de hele dag 
rondrijden en rondleiden.  

 
 We organiseren een verkoopevenement waarbij we alle kopers kunnen ontvangen 

in plaats van eindeloze losse bezichtigingen te organiseren 
 
 We gebruiken de meest succesvolle marketingtechnieken uit andere branches in 

plaats van constant hetzelfde te blijven doen als wat in de vorige eeuw werkte. 

Het was nog nooit eerder gedaan en het was een enorme gok. 

Nu is het systeem meer dan duizend keer succesvol bewezen met verkopen door heel 
Nederland. En na meer dan tien jaar bloed, zweet en tranen werkt het zo betrouwbaar 
als een Zwitsers uurwerk. 

In de volgende hoofdstukken leggen we je stap voor stap uit wat je anders moet doen 
maar het leidende principe is: alles valt of staat met goede marketing en verkoop.  

Acties 

o Lees de volgende tips in dit rapport en zorg ervoor dat je makelaar bezig is met de 
twee belangrijkste taken: marketingwerk en verkoopwerk.  



 

 
2.  

Kopers Wegsturen En Afwimpelen  
Met Een Vorige Eeuwse Aanpak 

  



 

Welke optie zou je gebruiken als je jouw huis 
verkoopt? 

 
Als je dit rapport leest ben je iemand die het beste resultaat wilt en kies je voor A. 

Maar als je niet oplet wordt jouw huis verkocht met optie B. 

Het merendeel van de reacties voor je huis beland in de prullenbak en kopers worden 
weggestuurd zonder dat je het in de gaten hebt. 

Als je dat niet wilt lees dan snel verder, want ik ga je uitleggen hoe je ervoor zorgt dat 
dit niet gebeurt. 

Waarom Kopers Massaal Worden Afgewimpeld 

Elk onderzoek van de afgelopen twintig jaar wijst erop dat een woning de beste kans 
heeft om verkocht te worden in de eerste dertig dagen. 

Als je huis nieuw op de markt is trekt het de meeste kopers aan. Als het goed is zijn er 
kopers die erop zitten te wachten en interesse hebben. 

Omdat die eerste 30 dagen zo belangrijk zijn zou het handig zijn om daarop in te 
spelen met het plan van aanpak. 

Maar in de makelaardij is het plan voor dag 1 hetzelfde als het plan voor dag 30, 90 of 
360. 

  



 

I. Zet het huis op Funda.  
II. Wacht op telefoontjes.  

III. Plan bezichtigingen één voor één.  

Dat geeft een hoop onnodige stress en gedoe want: 

 Jij moet constant alles spic en span hebben omdat er elk moment een 
bezichtiging kan worden gepland. 
 

 Je weet vooraf niet hoeveel bezichtigingen er gaan komen,  hoe vaak je de boel 
moet opruimen en hoe lang het gaat duren. 
  

 Je leven staat op pauze omdat je niks kunt plannen 
  

Maar het ergste probleem?  

Verkopen Met Eindeloze Losse Afspraken Is Met 
Afstand De Slechtste Manier Van Verkoop  

Het is onhandig, ouderwets en onlogisch omdat je afhankelijk bent van de 
agendaruimte van je makelaar. 

De zwakste schakel is hoeveel tijd je makelaar kan vrijmaken voor de bezichtigingen van 
jouw huis. 

Tijd raakt op. Vooral als er veel mensen bellen voor je huis.  

Dus wat gebeurt er als de agenda vol is en nieuwe kopers blijven bellen? 

Dan trekken makelaars aan één van de drie noodremmen om het kaartenhuis overeind 
te kunnen houden. 

 

 

Noodrem #1 

De Bezichtigingstop 

Veel makelaars lassen een “bezichtigingstop” in als hun agenda te vol wordt.  



 

Op een gegeven moment wordt er tegen mensen gezegd: "er staan al tien 
bezichtigingen ingepland, als daar niks uitrolt dan bel nog maar eens terug". 

Kopers die interesse hebben in jouw huis en een huis kunnen kopen worden dus 
gewoon weggestuurd. Een handjevol gelukkigen 'mag' het huis bekijken en de rest krijgt 
de deur in hun gezicht. 

Daar heb je snel genoeg van, dus die bezichtigingsstop wordt dan al gauw aantrekkelijk.  

 

 

 

Noodrem #2 

Maak Het Kopers Zo Moeilijk Mogelijk  

Andere makelaars kiezen ervoor om kopers het leven zuur te maken zodat er zoveel 
mogelijk vooraf afvallen. Kom volgende week dinsdag maar om 10:30 kijken… maar je 
moet wel direct een bod doen. 

Of ze halen de zogenaamde 'verkoop op inschrijving' uit de mottenballen, blazen de stof 
er van af en presenteren het trots als een geweldige oplossing.  

Een haastig in elkaar geflansde kijkmiddag of twee en dan moeten kopers hun hoogste 
bod in een envelop doen en afgeven aan de makelaar. Alsof het een spelshow is 

.  

 

Noodrem #3  

 "Per Direct Gesloten"  

We horen dagelijks verhalen van kopers die een afspraak hebben staan voor een 
bezichtiging en de dag van te voren worden gebeld met de mededeling: "sorry, het gaat 
niet door, het huis is al verkocht". 

Kopers die interesse hebben in jouw huis, die het misschien zouden willen kopen voor 
misschien nog wel méér dan het bod dat je krijgt van die eerste hoop mensen worden beleefd 
geweigerd, weggestuurd, afgewimpeld! 



 

En als je nog twijfelt of de noodrem in praktijk wordt gebruikt, kijk eens rond op Funda en 
overtuig jezelf. Hier wat voorbeelden:  

Wie Betaalt De Boete? 

Als je in een trein zomaar aan de noodrem trekt dan moet je een boete betalen.  

Maar als je makelaar aan de noodrem trekt?  

Dan betaal jij de boete.  

Feit is dat jij wordt benadeeld omdat er wordt verkocht op dezelfde manier als 20 jaar 
geleden. 

Terwijl dit probleem al lang is opgelost door de meest succesvolle bedrijven ter wereld.  



 

De Meest Succesvolle Marketingtechniek Ter Wereld 

Het begin is niet alleen voor huizen het beste moment om te verkopen, het geldt voor zo goed 
als alle producten.  

Of het nou een huis, een telefoon of een auto is – zodra het nieuw is vinden mensen het 
interessant. 

De succesvolste bedrijven ter wereld weten dat en maken er gebruik van.  

Neem Apple bijvoorbeeld. 

Als Apple een nieuwe Iphone uitbrengt gaan ze niet losse afspraken inplannen met elke 
geïnteresseerde en ze sturen geen mensen weg omdat de Apple winkelmedewerkers 
het te druk hebben.  

Als Apple met iets nieuws komt doen ze dat met een lancering. 

• Ze kondigen de lanceerdatum aan en maken bekend dat kopers dan kunnen maken.  
 

• Ze richten al hun marketing op die datum en bouwen de spanning op.  
 

• Als de datum is aangebroken krijgen de kopers (tegelijk) de kans om te kijken en te 
kopen.  

Daarom staan mensen 's nachts om 12 uur in de rij! 

Deze techniek, de lancering naar een verkoopevenement wordt gebruikt bij allerlei 
producten en diensten om een simpele reden. 

Het werkt. 

Het is de meest succesvolle marketingtechniek aller tijden.  

Daarom gebruiken wij het al meer dan tien jaar om huizen te verkopen en jij kunt precies 
hetzelfde doen. 

Stressloos Verkopen Met Het Lanceermodel  

De oplossing is simpel, duidelijk en fair voor iedereen. 

1. Stop met eindeloze losse afspraken inplannen. 
2. Organiseer een evenement zodat alle kopers in één weekend kunnen komen kijken. 
3. Richt alle marketing op dat evenement.  



 

 

Wat we hebben gedaan is het idee van een open huis opnieuw uitgevonden. 

Een normale open huis faalt meestal door drie dingen: 

1. Veel te weinig marketingtijd 
2. Slappe Marketing 
3. Geen Simpel En Duidelijk Biedingproces  

Op onze manier halen we maximale opbrengst met minimale stress door gedurende 3 - 4 
weken alle marketing te richten op één verkoop evenement en zo het huis te verkopen in één 
weekend. 

Daarmee los je in één klap een enorme rits problemen op: 

1. GEEN EINDELOZE BEZICHTIGINGEN 

Je hoeft maar één keer alles op te ruimen en op orde te hebben. Niet 25x met agenda's 
schuiven, alles opruimen, etc.  Werkt een stuk relaxter.  

2. GEEN ONZEKERHEID OVER DATUMS EN DEADLINES 

Omdat er naar een deadline wordt gewerkt weet je precies wanneer er biedingen komen en 
kun je veel makkelijker plannen. 

3. GEEN KOPERS WEGSTUREN 

Je hoeft geen mensen weg te sturen dus je krijgt álle kopers in plaats van het handjevol 
supersnelle reageerders. Alle kopers hebben gelijke kansen dus geen gefronste 
wenkbrauwen.  

4. TIJD VOOR MARKETING 

Omdat we niet meer bezig hoeven te zijn met eindeloos rondrijden en rondleiden komt er tijd 
vrij voor broodnodig marketing- en verkoopwerk voor jouw huis. 

Actiepunten: 

 Neem 3 tot 4 weken marketingtijd 
 

 Werk naar een datum toe 
 

 Organiseer het open huis op bijvoorbeeld zaterdag en zondag (of vrijdag en zaterdag) 
 

 Doe de onderhandelingen maandagavond 



 

 

. 

 

3.  
4 Van De 5 Kopers Voor  

Je Huis Wegjagen  
Door Eén Fout 

  



 

Bijna elke verkoper maakt een fout in hun advertentie waardoor ze elke dag ongemerkt en 
onnodig grote aantallen kopers voor hun huis verliezen. 

De kopers haken niet af omdat er iets mis is met het huis of omdat ze liever voor een ander 
huis gaan. 

De reden is veel simpeler en de fout kun je makkelijk vermijden als je dit hoofdstuk hebt 
gelezen.  

De oplossing is snel, makkelijk en kosteloos en bij elk huis waarbij we dit hebben gedaan 
stijgen de reacties met 300% - 500%.  

Hoe Keuzestress Ervoor Zorgt Dat Kopers Niet Naar 
Jouw Huis Komen Kijken  

Voor Funda hadden kopers weinig informatie. Makelaars wisten wat er te koop was, dus daar 
begon je met zoeken. De makelaar had toen ook veel meer invloed op je keuze omdat je als 
koper geen overzicht had. 

Dankzij Funda is het nu compleet omgedraaid. 

Maar de schaduwzijde is dat je nu teveel informatie hebt!  

In de psychologie hebben ze er een term voor. Keuzestress. 

Als koper zoek je dus naar een manier om overzicht te krijgen en een keuze te kunnen maken. 
Verreweg de meest gemaakte keuze? 

Afstrepen. 

Kopers beginnen breed te zoeken en hoe verder ze komen hoe meer huizen er van hun lijst af 
vallen.  

Tegen de tijd dat een koper belt om jouw huis te komen bekijken heeft hij al tientallen of 
honderden huizen online bekeken en vervolgens van het lijstje gestreept.  

De Grootste Succesfactor Die Iedereen Mist  

Als een koper de advertentie heeft gelezen kan hij maar twee dingen doen. Afhaken of 
reageren. 

Als ze afhaken ben je ze kwijt. Zodra ze wegklikken zijn er 101 dingen die roet in het eten 
kunnen gooien.  



 

Als je niet op tijd in contact komt met kopers heb je zo goed als geen invloed. Jouw huis kan 
van de lijst vallen zonder ooit een kans te hebben gehad. Het gebeurt elke dag.   

Kopers zoeken naar een reden om weg te klikken en af te strepen.  

Daarom verlies je in die fase de meeste kopers. 

Het minste of geringste kan ervoor zorgen dat jouw huis van de lijst valt en heel vaak zijn het 
zelfs dingen die helemaal niks te maken hebben met jouw huis! 

We willen reacties omdat we dan kunnen opvolgen.  

Als jij eerder met ze in contact komt heeft dat een paar voordelen: 

A. Je bent hoogstwaarschijnlijk de enige 
B. Je hebt de kans om jouw huis te promoten en eventuele vragen te beantwoorden. 
C. Je kunt opvolgen en zorgen dat je het makkelijk maakt voor kopers om voor jouw huis 

te kiezen 

Als je vroeg in contact komt met kopers dan stijgt de kans dat jouw huis op het lijstje 
blijft staan gigantisch. 

HET ECHTE DOEL VAN JE ADVERTENTIE IS REACTIES KRIJGEN ZODAT JOUW JOUW HUIS OP 
DE LIJST BLIJFT 

De Meest Bizarre Verhouding In De Makelaardij 

Als iemand de advertentie van jouw huis op Funda leest dan weten we dat de lezer 
waarschijnlijk: 

• Op zoek is naar een huis zoals dat van jou 
• Een budget heeft om en nabij de prijsklasse van jouw huis 
• Overweegt om te gaan wonen in jouw omgeving. 

Dus hoeveel van die groep met gekwalificeerde kopers denk je dat er contact opneemt? 

Probeer een schatting te maken voor je het antwoord bekijkt. 

Hoeveel procent haakt af en hoeveel procent reageert er?  

(Niet vals spelen, je hebt hier het meeste aan als je iets probeert te schatten) 

Ok, heb je een idee? 

De verhouding is:  

 



 

 

 

 

Toen ik het als groentje voor de eerste keer hoorde vroeg ik de ervaren krachten waarom die 
cijfers zo dramatisch waren. 

Het antwoord dat ik kreeg was: “Zo is het nou eenmaal. Wat maakt het uit als het huis verkocht 
wordt?” 

Als dat goed genoeg voor jou is dan past traditionele makelaardij goed bij je. 



 

Maar voor ons was het niet goed genoeg. Dus we gingen op zoek naar een beter antwoord. 

Gelukkig maar, want de zoektocht naar een oplossing leidde ons naar de titel Makelaar v/h 
Jaar én een simpele, snelle en kosteloze manier om minimaal 500% méér reacties  te krijgen 
voor elk huis in elke plaats en in elke markt. 

Hoe je 4 van de 5 Kopers Mist Met  
Vorige Eeuwse Drempels 

We kozen 1.000 willekeurige huizen op Funda en keken welke CTA's er zoal werden gebruikt.  

Het resultaat was… bijzonder.  

We ontdekten namelijk een fout die elke woningverkoper in Nederland maakt.  

Als de reacties op een advertentie tegenvallen kan dat aan een paar dingen liggen. Eén van de 
belangrijkste onderdelen waar je naar kijkt is de zogenaamde "CTA".  

In je advertentie vraag je de lezer om te reageren.  

Als je wacht tot kopers zelf bellen dan is er een enorme kans dat jouw huis onnodig van de 
lijst af is gevallen zonder dat je het in de gaten hebt.  

De meeste advertenties vragen helemaal niet om reactie.  

 

 

 



 

Als ze er wel om vragen dan gebruiken ze een vorige eeuwse methode.  

Dit zijn de resultaten op basis van 1.000 willekeurig geselecteerde woningadvertenties op 
Funda 

 71,2% van de advertenties hadden geen CTA.  

Gewoon een lang verhaal zonder ook maar één keer om reactie te vragen.  
 
Als je iemand niet vraagt om contact op te nemen… waarom schrijf je dan überhaupt de 
advertentie?  

 17,3% had “bel ons” 

Dat is beter dan helemaal niks vragen… 

Maar niet veel beter. 

Misschien een schokkende mededeling – maar bijna niemand kijkt er naar uit om met een 
makelaar te bellen.  

Want het merendeel van de kopers is nog niet klaar om NU de telefoon te pakken, NU een 
bezichtiging te plannen, NU met een makelaar te praten. Die drempel is nog te hoog. 

Bovendien is bellen vaak ook gewoon niet praktisch. Als je een huis ziet terwijl je in de trein zit 
ga je (hopelijk) niet uitgebreid met een makelaar bellen terwijl de hele trein meegeniet. En zit 



 

je ‘s avonds op de bank om 23:00 dan bel je niet omdat er niemand is die je telefoontje aan 
kan nemen. 

 7,4% had “bel je aankoopmakelaar”. 

Dit is zo mogelijk nóg erger.  
 
Wij worden niet ingeschakeld om reclame voor onszelf of voor andere makelaars te maken. 
We worden ingeschakeld om huizen te verkopen… 
 
…dus waarom maken we het extra moeilijk en onhandig voor kopers door in de tekst te 
schrijven “als je wilt komen kijken, bel je aankoopmakelaar” 

Waarom zou je een koper met extra werk opzadelen?  
 



 

OPLOSSINGEN VOOR DEZE EEUW 

Een goede advertentie heeft drie dingen: 

1) Geef de lezer iets dat hij nu kan doen 
2) Vertel wat hij er aan heeft 
3) Maak het makkelijk en pijnloos om direct te doen 

We weten dat kopers snakken naar informatie en hulp. Ze knallen alleen constant tegen 
onnodig hoge drempels aan.  

Als “bel ons” de enige optie is krijgen ze het gevoel dat ze alles zelf moeten uitzoeken.  

Maar het is de 21ste eeuw!  
 
We hoeven kopers niet te laten bellen, we kunnen de drempel makkelijk verlagen! 

Daarom experimenteerden wij door dit in het begin van de tekst te zetten -rond de tweede of 
derde alinea-:  

“vraag het gratis informatiepakket op en je hebt het in 5 minuten in je mailbox” 

En wat blijkt? Als je de drempel verlaagt en het makkelijk en reageren aantrekkelijk maakt 
voor kopers dan neemt het aantal reacties gigantisch toe.  

3-5x méér reacties voor elk huis. Mensen die je anders misschien was misgelopen. 

Gewoon door kopers te verleiden met iets waardevols in ruil  voor hun 
telefoonnummer en mail adres. 

ACTIEPUNTEN 

- Gebruik een CTA 
 

- Maak de informatie makkelijk downloadbaar en toegankelijk 
 

- Gebruik de volgende tip om het maximale rendement hieruit te halen   



 

 
4.  

De Beste Kopers Mislopen Door 
Laaghangend Fruit 

  



 

 
Als je de tips die je tot nu toe hebt gelezen in praktijk brengt heb je een geweldige start. 

Maar al dat werk is voor niks als je alsnog in deze valkuil stapt. 

We moeten het hebben over de vierde en grootste fout - Laaghangend Fruit Verslaving.  

Waarom Jouw Huis Moet Domineren  

Soms zie je iets dat je misschien wel wilt hebben maar er komt iets tussen.  

Je denkt “ik kom er later wel op terug”… 

…en vergeet het vervolgens direct. 

Dat hebben we allemaal. Er is zelfs onderzoek gedaan naar hoe vaak je gemiddeld een 
advertentie moet zien voor je actie onderneemt. 

De uitkomst was dat we gemiddeld 18 keer(!) een advertentie moeten zien voor we actie 
ondernemen.  

Daarom adverteren bedrijven niet maar één keer. Ze adverteren opnieuw en opnieuw 
en opnieuw. Tot je hun reclames zelf al kunt afmaken in je hoofd. 

De 1ste keer blijft het niet plakken. De 5de keer ook niet. De 10de keer komt het je 
misschien bekend voor. En de 18de keer ben je zover om actie te nemen. 

Hetzelfde principe gaat op voor jouw huis. Voor het beste resultaat moeten kopers jouw 
huis opnieuw en opnieuw en opnieuw zien.  

Wat gebeurt er als je dat niet doet? 

Dat kunnen we zien in de koperspiramide.  

  



 

 

 

 

 

 

Waarom Je Maar 3% Van De Kopers Bereikt 

In elke markt kun je kopers verdelen in groepen want niet elke koper is even ver in het 
beslissingsproces. In de koperspiramide zie je een handig overzicht van de verschillende 
fases. 

3% WILLEN NU KOPEN 

Deze groep wilt NU kopen. Elke ochtend openen ze met slaperige ogen de Funda app en 
kijken of er nieuwe huizen zijn bijgekomen. 

6%-7% STAAT OPEN VOOR KOPEN 

De volgende groep (6%- 7%) wilt wel kopen maar is er niet dagelijks mee bezig. Veel 
mensen in deze groep zouden je huis willen kopen en kunnen je huis ook kopen… 

maar om ze te bereiken is meer nodig dan een Funda vermelding en afwachten.  

30% IS NIET BEZIG MET KOPEN 

Deze groep (30%) is niet met verhuizen bezig maar staat er ook niet negatief tegenover.  
Deze groep kun je bereiken en prikkelen maar dat lukt niet met een Funda vermelding. 



 

30% DENKT DAT ZE NIET WILLEN KOPEN  

Deze groep denkt dat ze niet willen of kunnen kopen. Meestal omdat ze met een 
bezwaar of obstakel zitten. is niet met verhuizen bezig maar staat er ook niet negatief 
tegenover. Deze groep kun je bereiken en prikkelen maar niet met een Funda 
vermelding.Daaronder zit een groep mensen die dénken dat ze niet geïnteresseerd zijn. 

30% GAAT ZEKER NIET KOPEN 

Daaronder zit een groep die echt niet geïnteresseerd is. Mensen die bijvoorbeeld net 
een huis gekocht hebben, mensen die te oud zijn, geen inkomen hebben, etc.  

Laaghangend Fruit Verslaving 

 

De mensen in het topje van de piramide noemen we laaghangend fruit.  

Op het eerste gezicht lijken dit de beste kopers voor je huis. 

• Ze reageren als eerste. 
• Ze hebben al met een hypotheekadviseur gesproken 
• Ze willen graag snel bezichtigen. 

Maar als je iets beter kijkt dan zie je dat… 

• Ze reageren als eerste … 
…omdat ze als eerste reageren op élk huis. 

• Ze hebben met een hypotheekadviseur gesproken … 
…omdat ze gaan kijken naar elk huis dat bovenaan hun budget (of iets 
erboven) zit. 

• Ze willen graag bezichtigen … 
…omdat ze elk huis bij jou in de buurt al hebben gezien. 



 

Het beste fruit is moeilijk te pakken 

Als er geen moeite wordt gestoken in marketing- en verkoop dan bereik je alleen dat 
groepje van 3% van de kopers. Want in praktijk verkopen makelaars alleen aan die 3%. 

Het gevolg is dat je in concurrentie zit met alle andere huizen.  

Dat is zonde want de beste kopers bereik je niet door minimale marketing.  

Al helemaal omdat wij zien is dat je de beste biedingen meestal niet van het topje van 
de ijsberg krijgt maar veel vaker van de andere 67%. 

Dát zijn de mensen die je mist met de laaghangend fruit benadering. 

Met de laaghangend fruit methode bereik je dezelfde mensen als iedereen en ben je in 
concurrentie met alle anderen.  

Dus je kunt je huis verkopen met de laaghangend fruit methode en het gebeurt elke dag  
maar je laat duizenden euro’s liggen en loopt compleet onnodig risico. 

Follow Up Voor Maximaal Resultaat 

Als het goed is wil je niet alleen de 3% bereiken, je wilt óók de kopers die moeilijker te 
bereiken zijn. Met een beetje meer moeite kun je de andere 67% van de kopers 
bereiken omdat vrijwel niemand de moeite neemt om alle kopers te bereiken. 

Dat is ook de reden dat we zien dat je met opvolging zo vaak meer opbrengst voor een huis 
krijgt. Je activeert álle kopers, niet alleen het topje van de ijsberg. 

Voor onze huizen doen we dat op meerdere manieren: 



 

- We maken een website voor elk huis dat we verkopen zodat kopers niet worden 
afgeleid door andere huizen als ze interesse tonen 
 

- We gebruiken cookies om kopers voor jouw huis te kunnen 'achtervolgen' met jouw 
huis zodat ze het tegenkomen op Youtube, Facebook, Google en zo ongeveer elke 
andere plek waar ze dagelijks kijken 
 

- We bouwen voor elk huis dat we verkopen meerdere Facebook advertentiecampagnes 
gericht op de meest waarschijnlijke demografische kopersgroepen voor jouw huis 
 

- We helpen kopers met unieke oplossingen voor de meest voorkomende problemen.  
 
Denk aan:  
 

o Hoe je koopt zonder eigen geld / Hoe je de kosten koper meefinanciert in je 
hypotheek (veel kopers denken dat dit niet kan… maar het kan wel)   
 

o Hoe je € 5.000 - € 15.000 meer leent dan je nu te horen hebt gekregen 
 

o Koop een nieuw huis en verkoop je huidige huis zonder tijdelijk dakloos te 
worden of geld kwijt te raken aan dure dubbele lasten 
 

o Hoe je een verbouwing meefinanciert 

Voor hun een onoplosbaar probleem maar voor ons makkelijk op te lossen omdat het 
ons werk is en omdat we al 10+ jaar ervaring hebben in de marketing en verkoop van 
huizen. 

Maar in dit rapport wil ik het hebben over tips waar jij als verkoper iets mee kunt.  

En één van de beste manieren om meer kijkers en biedingen te krijgen is follow up. 

Er zijn veel mensen die je normaal niet bereikt omdat ze geprikkeld moeten worden, 
geïnformeerd moeten worden en moeten worden geholpen met de beslissing.  

Die kopers moeten worden opgewarmd en dat doe je met opvolging. Niet door te 
zeggen: "oh, als ze interesse hebben bellen ze zelf wel terug" 

Met follow up bereik je mensen die je anders niet had bereikt, krijg je meer bereik, meer 
kopers en meer biedingen.  

Meer biedingen betekent meer zekerheid, minder stress en minder risico. 



 

Actie 

Hier is ons schema, probeer iets soortgelijks te doen bij jouw huis: 

1. De week voor het evenement krijgen alle reacties van ons een email.  
2. Twee dagen voor het evenement wordt élke reactie gebeld om ze te herinneren 

aan het open huis.  
3. Een dag voor het open huis krijgt iedereen een mail én een SMS.  
4. Na de eerste dag van het open huis krijgen alle mensen 's middags nog een SMS 

met de boodschap - "morgen laatste kans, als je nog niet geweest bent, kom 
langs!" 

  



  

De tips in dit rapport zijn de beste adviezen om een huis te verkopen voor maximale opbrengst 
met zo min mogelijk stress en gedoe. 

Maar omdat het een rapport is zijn dit algemene tips. 

Je hebt het meeste profijt van tips en adviezen op basis van jouw huis want elk huis en elke 
verkoopsituatie is anders,  

Daarom geven we serieuze verkopers de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend te bespreken 
wat wij zouden doen om jouw huis te verkopen.  Tijdens zo’n gesprek bespreken we: 

 Welke marketingtechnieken en verkoopbenaderingen wij zouden inzetten voor jouw huis
 De precieze aanpak die we gebruiken bij jouw huis om de kopers te bereiken die je anders
zou missen
 Wat we stap voor stap zouden doen om ervoor te zorgen dat jouw huis wordt verkocht op
een manier die past bij jouw agenda en doelen.

Het is 100% op jouw situatie gericht en je spreekt met één van ons persoonlijk (dus Arno of 
Willem), niet met een assistent van een assistent die van toeten noch blazen weet.  

Is dat interessant voor jou, klik dan op de link hieronder om een consult aan te vragen. 

>>>  Gratis en Vrijblijvend Verkoop Consult  <<< 

LET OP: We maken graag tijd vrij om je verder te helpen met tips en advies mits je serieus bent 
over verkopen. Zoals je eerder hebt gelezen werken we altijd met een beperkt aantal mensen 
om het serviceniveau hoog te houden.  

Als je niet serieus bezig bent met verkopen is het zonde van jouw tijd en onze tijd als we dit 
bespreken.  

Ben je wel serieus en op zoek naar de beste manier van verkoop dan is dit de eerstvolgende 
stap: 

>>>  Gratis en Vrijblijvend Verkoop Consult  <<< 

Zo Krijg Je Ons Advies Voor 
Jouw Huis En Situatie… 

… Gratis En Zonder 
Verplichtingen! 

https://systeemmakelaardij.nl/aanvraag
https://systeemmakelaardij.nl/aanvraag
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