


Makelaardij TV 

TOUCHSCREEN

UITVOERING

BEL VOOR MEER INFORMATIE 010 - 2382800 OF KIJK EN BESTEL OP WWW.TRIPANY.COM/MAKELAARDIJ

32’’ Touchscreen nu v.a.
Op voet verkrijgbaar als afgebeeld, meerprijs € 175,-

Digitale etalagesystemen
Ook geschikt voor dubbelglas etalages

32’’ Samsung Pro LCD TV set v.a.

Inclusief Player pc en wandsteun

€ 1995,-

€ 1199,-

Tripany is marktleider in narrowcasting systemen voor de makelaardij. 

Voor binnen, buiten en in de etalage. Touch en non-touch. Alle genoemde 

prijzen zijn exclusief BTW en installatie, af Rotterdam. © 2010 Tripany BV.

Het TTG paneel is doo
r enkel 

en dubbelglas
 te bedienen.

DE PUBLIEKSTREKKER VOOR UW KANTOOR,
BEL VOOR EEN ECHTE EINDEJAARS AANBIEDING!

k

TOUCH ABONNEMENT
NU VOOR SLECHTS

PER MAAND
(support contract € 10,- p/m)

€ 69,-
TOUCH ABONNEMENT
NU VOOR SLECHTS

PER MAAND
(support contract € 10,- p/m)

€ 69,-

Tripany heeft MAKELAARDIJ TV ontwikkeld. Dit is een nar-

rowcasting kanaal speciaal voor makelaars. Zonder dat u iets 

hoeft te doen heeft u altijd een up-to-date woningpresentatie, 

maar natuurlijk kunt u ook zelf thema’s aanpassen. Met het 

touchscreen kunnen uw bezoekers zelf zoeken in het aanbod, 

nieuws opvragen, grote foto’s en details van objecten bekijken 

en printen. Met de advertentiemodule creëert u zelfs een extra 

inkomstenbron!

Content inhoud:

felicitaties plaatsen

TV ABONNEMENT
NU VOOR SLECHTS

PER MAAND
(support contract € 10,- p/m)

€ 59,-

BEL VOOR MEER

INFORMATIE

VELE VARIATIES 
MOGELIJK



HHet nieuwe kabinet Rutte heeft de kussens eens flink opgeschud. Departementen 

zijn opgedeeld en in nieuwe ministeries samengevoegd. Was de algemene 

verwachting dat er een groot ministerie van Ruimte zou komen, niets bleek minder 

waar. De buit werd verdeeld en volgens het regeerakkoord moeten ruimtelijke 

ontwikkeling en wonen meer een taak van gemeenten en provincies worden. 

Kunnen zij die taak na de economische crisis wel aan?







DDe bouwproductie hapert. Bouwplannen worden geschrapt, uitgesteld of in een 

lagere versnelling gezet. Dat heeft financiële consequenties. Gemeenten hielden 

al rekening met het opdrogen van subsidiestromen. Daar komt nu bij dat de 

inkomsten uit grondexploitaties wegvallen. Deloitte schat de schade op 2,4 en 

mogelijk 3 miljard euro per jaar. Met enige creatieve inzet kan de schade worden 

beperkt. Maar zolang de woningmarkt blijft sukkelen, zal er een probleem 

blijven.









Tekenmakelaar 
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€ 62,50 
p/m*

* gebruiksperiode van minimaal van 1 jaar

Tekenen en rekenen 
met tekenmakelaar 
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EErfpacht is zo gek nog niet als het gaat om bevordering van de uitstraling 

en de vitaliteit van bedrijventerreinen, zo stelt het Ontwikkelingsbedrijf van 

de gemeente Amsterdam. De organisatie heeft een aantal argumenten voor 

de stelling dat erfpacht in stand moet worden gehouden. Zo vermindert 

dit instrument de kapitaalbehoefte voor huisvesting. Er wordt immers 

geen vermogen in de grond gestopt en de canon mag als kostenpost van de 

belastbare winst worden afgetrokken. De fiscus betaalt  dus voor een derde 

mee aan het grondgebruik. 







WWie voorheen wilde bouwen of verbouwen, had te maken met verschillende 

vergunningen voor wonen, ruimte en milieu. Deze hadden elk hun eigen 

aanvraagcriteria, ambtelijke loketten, afhandelingstermijnen, leges en 

toezichthouders. Dit leidde bij burgers en ondernemers vaak tot een enorme 

administratieve rompslomp en wachttermijnen, waarvan bij de meeste de tranen 

in de ogen sprongen. Voor de meeste burgers en ondernemers was door de 

regelgevende bomen het bos dan ook niet meer te zien.





...huizenverkopenwordt
   steedsmakkelijker...

www.hierismijnhuis.nl

Videosite én dagelijks op TV (Ziggo)

& verkopen & verhuren in de regio

SeriousfunHierismijnhuis.nl is dé huizenportal van 

Nederland. Er zijn er al zoveel? Klopt, 

maar hierismijnhuis.nl biedt make-

laars veel méér. Zo hebt u de unieke 

mogelijkheid uw aanbod als fi lmpjes te presenteren. Zelf fi lmen, 

uploaden en u heeft 24 uur per dag open huis voor iedereen op 

internet én dagelijks op TV. Overigens dit alles zónder kosten. 
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OOm de woningmarkt te stimuleren heeft de minister besloten om het 

verlaagde btw-tarief toe te passen bij renovatie- en herstelwerkzaamheden 

van woningen. Dit kan vele voordelen opleveren. 



WWaar de reguliere huizenmarkt nog altijd niet echt opveert, lijkt de markt voor 

tweede huizen aan te trekken. Het Nederlands Research Instituut voor Recreatie 

en Toerisme (NRIT Onderzoek) onderzocht een niche waar veel gaande is.





VViseur had een oudoom, genaamd Egginck. Binnen de familie werd Egginck 

beschouwd als een wereldvreemde zonderling die verder ongevaarlijk was. 

Toen Viseur nog klein was, werd hij vaak gesommeerd om zijn huiswerk te 

maken omdat hij ‘anders net zo wordt als oom Egginck’. Die voorspelling is 

niet uitgekomen, maar Viseur werd later door diezelfde oudoom in ernstige 

problemen gebracht.





Het TekenGilde staat aan de basis van kwalitatief tekenwerk, maar 

ook van de carrière van opkomende tekentalenten. Het leerwerkbedrijf 

wordt geleid door ervaren technisch tekenaars die uw tekenopdracht 

in handen leggen van hun leerlingen. Zo leren zij het vak, terwijl u 

voor een scherpe prijs beschikt over uw tekening. Bovendien draagt 

u zo bij aan de toekomst van onze leerlingen. Uiteraard hoeft u 

zich geen enkele zorgen te maken over de kwaliteit: het oog van de 

meester keurt elke tekening voordat het naar u gaat.  

Maak nu kennis met de kwaliteit van het TekenGilde 

TekenGilde is al werkzaam voor verschillende makelaars 

en woningcorporaties, maar staat altijd open 

voor een nieuwe kennismaking. Neem hiervoor 

vrijblijvend contact met ons op.

  de meesters van voordelig en 
 maatschappelijk verantwoord tekenwerk

TekenGilde  !  Voorhelmstraat 25, 2012 ZM  Haarlem  

!  telefoon: (023) 82 00 384   !  fax: (023) 82 00 385   !  e-mail: info@tekengilde.nl   !  website: www.tekengilde.nl

Bel of m
ail o

ns 

voor een 

kennismakings- 

aanbieding.

Makelaar worden?

WWW.IKWILMAKELAARWORDEN.NL



HHet nieuwe kabinet is er, het regeer- en het gedoogakkoord zijn aanvaard, en 

enkele ministeries zijn samengevoegd. In alle media lezen en horen we hoe 

bijzonder het is dat Nederland nu beschikt over een minderheidskabinet met 

gedoogsteun van de PVV. 
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MMaar liefst 220.000 huurders van een corporatiewoning zouden hun woning 

graag willen kopen. Maar dan mag de prijs niet te hoog zijn: 87% van deze 

aspirant-kopers vindt 80% van de marktwaarde een redelijke prijs. Dat 

blijkt uit een onderzoek van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.  

Uit het onderzoek blijkt ook dat een kwart van alle huurders van plan is 

om het komende jaar te gaan verhuizen. Bijna de helft daarvan is op zoek 

naar een koopwoning. Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ziet deze 

onderzoeksresultaten als een steuntje in de rug voor de plannen van het 

kabinet dat graag zou zien dat corporaties meer huurwoningen verkopen 

voor een redelijke prijs. Huurders zouden volgens het kabinet ook het recht 

moeten krijgen om hun huurwoning te kopen.
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Pensioenen, Hypotheken

en Verzekeringen. www.seijkensdenouden.nl

Wij begrijpen heel goed dat u liever niets met ons te maken heeft, dat u zich voor de volle 100% op uw 

klanten wilt richten en dat u al die beroepsverzekeringen vaak oninteressant en duur vindt. Dat is mooi 

want dat vinden wij bij Seijkens den Ouden ook. Daarom hebben wij samen met de VBO een totaalpakket 

samengesteld met een beroepsaansprakelijkheids-, arbeidsongeschiktheids-, ziekteverzuim-, auto-, 

inventaris-, computer-, gebouw- en pensioenverzekering. Deze producten zijn op het lijf van de VBO 

makelaar geschreven en hebben twee dingen gemeen; een perfecte dekking en een super scherpe premie. 

Wilt u meer weten? Bel met Ronald de Jong op 010 - 442 28 10 of 06 - 294 199 67.

totaal
seijkens
den
ouden
pakket





Uw klanten een heldere  
uitvaartverzekering

U een tevreden klant

‘Iedere uitvaart uniek’, dat is het motto van Yarden. Door onze 

jarenlange ervaring begrijpen wij dat geen mens hetzelfde is.  

En dat iedere uitvaart daarom een unieke gebeurtenis is. 

Begraven of cremeren, koffie of champagne, sprekers, muziek  

of stilte: iedere uitvaart is maatwerk, waarbij de uitvaartwensen 

van uw klanten en hun naasten centraal staan.

Met de Yarden uitvaartverzekering die speciaal voor en door 

het intermediair is ontwikkeld, heeft uw klant een helder en 

transparant product met duidelijke voorwaarden. 

Een van de unieke kenmerken van de Yarden uitvaartverzekering 

is de volledige keuzevrijheid voor uw klant, waardoor deze zijn 

volledige vrijheid behoudt.  

Voor de acceptatie van uw klanten hanteert Yarden een  

zeer soepel beleid, met slechts twee gezondheidsvragen.  

Bovendien zijn kinderen t/m 18 jaar gratis meeverzekerd. 

De Yarden Uitvaartverzekering is dus een helder product dat  

zich door u goed en gemakkelijk laat adviseren. Nieuwsgierig? 

Neem contact op met uw Yarden account manager. Bent u nog 

geen intermediair van Yarden? Bel dan met de businessdesk: 

088 - 927 30 40.



WWetenschappelijk onderzoek toont telkens aan dat economische experts niet 

beter voorspellen dan apen. Gorilla Jacko versloeg bijvoorbeeld overtuigend 

beursspeculanten en inktvis Paul haalde de wereldpers met zijn trefzekere 

voorspellingen tijdens het WK voetbal. Toch durf ik te voorspellen dat de 

woningprijzen blijven stijgen. 



MMarieke van den Eijnden en Joost Verschuure startten hun makelaardij op 

het slechtst denkbare moment:  in 2008. Nauwelijks twee jaar later blijken ze 

gegroeid als kool. Waar hun grote en ervaren collega’s vooral met zichzelf 

worstelden, wist deze nieuwkomer de uitdagingen slimmer en beter het hoofd 

te bieden.





Het veilen van woningen wordt steeds vaker toegepast, maar wat maakt het veilen nu zo 

interessant? Een veiling kun je zien als een leadgenerator met vele mogelijkheden zoals:

kopers belangstelling.

 de extra marketing rondom de woning nemen potentiële kopers contact op.

nderscheidt een makelaar zich richting zijn concurrenten en zullen 

 opdrachtgevers contact met u opnemen.
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stapsgewijs ver

 249.000,-

er

er

Traditioneel: Starten met een hoge vraagprijs

Marktwaarde

korter

stapsgewijs v

 249.000,-

Startbod  205.000,-

r

Verkopen per opbod: starten met een laag startbod

Marktwaarde



Wie jarig is trakteert. De VBO vereniging bestaat 25 jaar, Nationalewoningveiling.nl heeft 

één jaar een samenwerking met de VBO. In het afgelopen jaar hebben wij voor ruim 250 VBO-

makelaars een ‘Eigen Veilinghuis’ gebouwd. Iets waar wij erg trots op zijn! Veel bezoekers, nieuwe 

opdrachtgevers, goede leads en vele succesvolle veilingen zijn er geweest. Kortom: ons uniek 

concept veilen via het Eigen Veilinghuis is een groot succes. 

In het afgelopen jaar hebben wij niet stil gezeten, zo hebben wij vanaf heden ook de mogelijkheid 

om een verkoop bij inschrijving via uw Eigen Veilinghuis te organiseren. Zeer transparant, 

eenvoudig en duidelijk. Wij geven daar graag meer informatie over.

* De woning dient geplaatst te zijn voor 01 februari 2011. De veiling mag later starten.

Online veilen via 

“Eigen veilinghuis” 

succesvol!

PREMIUM PARTNER PREMIUM PARTNER PREMIUM PARTNER

Onze traktatie: u kunt veilingen inbrengen voor 

een bedrag van slechts          
            p

er woning!

€ 50,-*

Tel. 0413 - 78 52 20 of  06 - 33 86 69 87



Als specialist in de financiering van beleggingsvastgoed en bedrijfspanden 

in het middensegment weten we alles van ‘stenen’.  Maar tegelijk weten 

we dat de stenen maar het halve verhaal vertellen. Die andere helft horen 

we graag van u. Kunt u ons overtuigen van het bedrijfseconomisch poten-

tieel van een object? Dan gaan wij tot het uiterste om met een passende 

hypotheekoplossing te komen. Als relatief kleine organisatie met maar één 

passie zijn we daarin vaak net even vindingrijker dan niet gespecialiseerde 

hypotheekverstrekkers. Want bij de RNHB Hypotheekbank kijken we ook 

naar de ondernemer achter het object en zijn visie. Daarbij gaan we snel en 

klantvriendelijk te werk. Binnen een werkweek weet u waar u aan toe bent 

en als het moet nóg sneller. 

Meer weten over onze persoonlijke benadering van de vastgoedmidden-

markt?  Bel dan 030 - 755 20 00 of kijk op www.rnhb.nl.

Financier van de vastgoedmiddenmarkt.

Wij kijken niet alleen naar de stenen,
maar ook naar de mens erachter

Leidseveer 30 - Postbus 2244 - 3500 GE Utrecht

Telefoon 030-755 2000 - Fax 030-755 2020 - www.rnhb.nl - info@rnhb.nl


