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Als je plannen hebt om je woning te verkopen in Amsterdam of in 
de directe omgeving, dan start je direct met een groot voordeel. Je 
woont namelijk in een erg aantrekkelijke omgeving waar veel vraag 
naar is. 
Een verkopersmarkt is de beste tijd om te verkopen, maar ook in 
deze drukke markt heb je een professional nodig om het beste resul-
taat te behalen. 
MakelaarinAmsterdam helpt je van het begin tot het eind. Van het 
bepalen van de vraagprijs, de verkoop-styling, onderhandelen en de 
overdracht. De volledige service!

Het vinden van een geschikte woning in Amsterdam kan erg uitda-
gend, maar ook frustrerend zijn. Al bijna 15 jaar helpt Makelaar in Am-
sterdam inwoners van Amsterdam met het verkopen, kopen en verhu-
ren van hun woningen. Ons doel is om onze klanten gelukkig te zien.

     - Micha van den Bergh, eigenaar van MakelaarinAmsterdam

In deze gids vertellen wij onze geheimen waarmee wij al honderden 
succesvolle verkopen hebben gerealiseerd.



 

Inhoud:

1. Vraagprijs: Wat is de beste vraagprijs voor je woning?

2. Styling: Maakt dit een verschil?

3. Marketing: Maak reclame van je woning!

4. Kopers: Wat zoeken ze eigenlijk?

5. Communicatie: tussen jou en de makelaar

6. Biedingen: is het hoogste bod altijd de beste?

7. Oplevering: Is alles nu geregeld?

8. Jouw makelaar: Hoe kies je de beste makelaar voor jou?



Vraagprijs: Wat is 

de beste prijs voor je 

woning?

Het bepalen van de juiste vraagprijs zal ervoor 
zorgen dat je woning snel verkocht zal worden 
tegen de beste prijs. Door niet alleen te kijken 
naar de te koop staande woningen, maar ook 
te kijken naar wat er in het verleden is verkocht 
kan je veel inzicht geven. 

Waarschijnlijk heb je zelf een idee over de waar-
de. Echter is het belangrijk dat jij en je makelaar 
op dezelfde lijn zitten. Een makelaar bepaalt 
de prijs op basis van een aantal factoren, waar-
onder de locatie, de staat van de woning, de 
juridische aspecten, vergelijkbare woningen in 
de omgeving en de verbeteringen die je hebt 
gedaan aan de woning. 

Als je begint met een uitdagende vraagprijs, 
bereid je dan wel voor dat je wellicht de prijs 
moet verlagen tijdens de onderhandelingen. 

Als de vraagprijs “echt” te hoog is en je deze 
na een aantal weken moet verlagen, kan dit 
de opbrengst negatief beïnvloeden. Sommige 
kopers zien dit als teken van wanhoop. 

De juiste vraagprijs zorgt door de grote vraag 
voor veel interesse in de woning. Dit kan je 
inzetten tijdens het verkoopproces. De juiste 
strategie zorgt voor de hoogste opbrengst.

Wilt je een vrijblijvende 
waardebepaling? 

 
Neem dan contact met ons op!

020-84 55 878
info@makelaarinamsterdam.nl 



Styling: Maakt dit  

echt een verschil?

Een goede styling, oftewel het opruimen van je 
woning en het schoonmaken, maakt een groot 
verschil. Je wilt je woning onweerstaanbaar ma-
ken voor kopers en daarom is dit een belangrijk 
onderdeel van het verkoopproces. 

Makelaar in Amsterdam zet hierbij Hadewij in. 
Ze geeft je tips hoe je de woning het beste kan 
presenteren. 

“99% van alle woningen heeft een aantal (klei-
ne) aanpassingen nodig”, aldus Hadewij.

Begin daarom met het schoonmaken. Het weg-
halen van stapels tijdschriften van vloeren en 
tafels en het opruimen van kleine apparaten en 
accessoires. Leeg het aanrechtblad. Maar ook 
je vaste kasten. Kopers willen zien hoe ruim een 
kast is en niet naar je spullen kijken.
Je kan verder ook overwegen om de meubels 
te verplaatsen of een deel weg te halen. Wel-
licht niet meer praktisch in het dagelijks leven, 
maar het laat wel beter de ruimte zien. 
Denk ook aan het minder persoonlijk maken 
van je woning door je persoonlijke foto’s weg te 
halen van de muur, maar ook eventueel vakan-
tiefoto’s. Ruim speelgoed op!

Klinkt cliché. Een mooie bos bloemen op de 
eettafel doet wonderen.

Hoeveel je ook wilt doen aan de styling, ver-
geet dan niet om elke ruimte te doen. Als je 
alleen één kamer opruimt zal dit halfslachtig 
overkomen. De andere kamers zullen dan te-
genvallen.

Door de woning rustig te hebben ingericht zal 
de woning beter tot zijn recht komen. Opeens 
zie je weer bijvoorbeeld de hoge plafonds en 
de grote ramen. Of je merkt hoe veel ruimte je 
hebt in de keuken.
Je kijkt weer op een andere manier naar je 
eigen woning. Alsof je bijna zelf naar je eigen 
huis wilt verhuizen!



Marketing: Maak 

een goede commercial 

van je woning!

Een goed gestylde woning zal ervoor zorgen 
dat de foto’s er erg goed uit zal zien. De foto’s 
zullen opvallen bij de zoekers en de woning 
krijgt dan alle aandacht die het verdient.
Ook op 3d virtuele tour zal de woning er goed 
uit zien. Dit zal zorgen voor veel enthousiaste 
kijkers en dus goede kopers. 
 
Met deze 3d tour loopt u haast zelf door de wo-
ning. U kunt elke kamer en elke ruimte vanuit 
elke hoek bekijken. Bij enkel een foto presenta-
tie kan je alleen de ruimte zien vanuit de hoek 
waar de fotograaf stond. 

Het beste kan je vertrouwen op onze experti-
se en kennis van marketing om woningen te 
verkopen.
Met de kennis en ervaring van honderden ver-
kochte woningen kunnen wij de juiste strategie 
bepalen. 

Wij weten wie de kopers zijn en zullen ons daar-
op richten. Hierop passen wij onze strategie 
aan. 



Kopers: Wat zoeken 

ze eigenlijk?

Hedendaagse kopers doen hun huiswerk als 
het gaat om de markt en prijzen en proberen 
hun budget te maximaliseren. 

“Kopers willen weten wat hun geld hen kan op-
leveren, ook al betekent dit dat ze naar andere 
buurten moeten kijken dan degene die ze het 
liefst hebben”

Een simpele test: Stel jezelf de vraag of je deze 
woning zou kopen. Denk aan je onderbuikreac-
tie die je mogelijk gevoeld hebt toen je in een 
vergelijkbare situatie was.  

Alles, van een onaangename geur tot een 
overvolle kast naar een niet schone badkamer, 
kan meteen het “nee!” reactie geven aan de 
geïnteresseerde.



Communicatie 

tussen jou en de 

makelaar

Jij en je makelaar moeten op dezelfde golf-
lengte zitten en veelvuldig contact hebben. Wij 
houden je vrijwel dagelijks op de hoogte van 
alle ontwikkelingen. Via jouw account kan je 
real-time inzien hoeveel kijkers je woning op in-
ternet hebben bekeken. Met deze cijfers en de 
hoeveelheid bezichtigingen kunnen we inzien 
of we de juiste strategie gebruiken. Soms kan 
je met kleine aanpassingen weer meer kijkers 
trekken.

Wij vinden het erg belangrijk om je de juiste 
gegevens te vertrekken. Hierbij is het verkoop-
proces en strategie ook voor jou inzichtelijk.

Indien je bijvoorbeeld een bepaalde minimale 
prijs moet hebben, voor bijvoorbeeld de koop 
van een nieuwe woning, laat dit dan weten. Dan 
kunnen we tijdens de onderhandelingen hier 
rekening mee houden en vertellen wij het netto 
bedrag wat je krijgt na aftrek van de kosten van 
onze vaste courtage, maar ook de kosten van 
de notaris.



Biedingen: is het 

hoogste bod altijd 

de beste?

Als we de juiste strategie gebruiken zal je waar-
schijnlijk een voorstel ontvangen voordat de 
“nieuwigheid” van de woning weg is. De beste 
biedingen komen meestal in de eerste weken. 
Maar (te) snelle beslissers kunnen ook onzeker 
zijn. Zolang er nog niets getekend is, kunnen 
de kopers nog onder de koop uit. Het is dus 
belangrijk om snel een koopovereenkomst te 
tekenen. Je makelaar zal je hier op wijzen.

Gezien de hedendaagse drukke markt, moet je 
voorbereid zijn dat er snel, maar ook meerde-
re biedingen kunnen binnenkomen. Als deze 
situatie zich voordat, denk eraan dat het beste 
bod niet altijd het hoogte bod hoeft te zijn. Je 
makelaar helpt je mee met het analyseren van 
alle biedingen, je te wijzen op de voordelen 
maar ook gevaren en welke koper de beste 
papieren heeft. 
 



Oplevering: Is alles 

nu geregeld?

Eindelijk is de dag aangebroken van de leve-
ring, ook wel overdracht genoemd. Je kan je 
sleutels geven aan de nieuwe eigenaar. Dit 
moet een hoogtepunt zijn, na een rollercoaster 
wat de verkoop kan zijn. Vaak is deze dag een 
mix van gemixte emoties. Om deze laatste dag 
goed door te komen, zal de makelaar je bege-
leiden tijdens de eind inspectie. 

Toch is het verstandig om pas een gat in de 
lucht te springen als alles is afgerond. Tijdens 
de eind inspectie kunnen er vervelende discus-
sies ontstaan over de roerende zaken lijst, of 
over de staat van de woning.
Je makelaar zal er alles aan doen om dit te 
voorkomen. 

Pas na het tekenen bij de notaris, springen we 
samen een gat in de lucht.



Jouw makelaar: 

Hoe kies je de beste 

makelaar voor jou?

De beste en ervaren makelaars in onroerend 
goed doen veel meer dan alleen je huis ver-
kopen; zij zullen werken als je adviseur. Goede 
makelaars zetten je woning goed en actief op 
de markt, vertrouwend op hun persoonlijke 
ervaring en hun expertise in het vergaren van 
publiciteit en sociale media aandacht. Ze zullen 
bij elke stap met je samenwerken, of het nu is 
bij een bouwtechnische keuring, of tijdens een 
taxatie, een huisinspectie of de begeleiding bij 
de koopovereenkomst.
Makelaars moeten enthousiast zijn over de 
woning en de buurt. Maak kennis met enkele 
potentiële makelaars door hen te vragen over 
hun ervaringen in je buurt en of ze woningen 
hebben verkocht die vergelijkbaar zijn met 
jouw woning. Duik dan in hun ideeën voor de 
verkoopstrategie en vraag naar de verwachtte 
opbrengst.

“Goede en transparante communicatie tussen 
de makelaar en de verkoper is de sleutel.”
          -Micha van den Bergh

Beoordeel tenslotte hun communicatieve 
vaardigheden en reactietijd. Antwoorden ze je 
telefoontjes of berichten snel? Zijn ze ook na 
kantoortijd bereikbaar? Geven ze je voldoen-
de informatie dat je nodig hebt om een keuze 
te maken tussen de potentiële makelaars? En 
onthouden ze de details van je huis?
Hoewel je kunt beginnen met een aanbeveling 
van een familielid, goede vriend of collega, je 
moet uiteindelijk zelf beslissen wie het best ge-
kwalificeerd is om jouw woning te verkopen.



Laten ons je helpen met de 

verkoop van je woning

makelaarinamsterdam.nl


