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NNederland is een druk land. Er wonen veel mensen, er zijn veel 

belangenorganisaties en veel overheidsorganen die zich bezig houden met 

de woningmarkt. De bevolkingsdruk wordt ook gesignaleerd door de OESO 

(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). In een onlangs 

verschenen onderzoek van de OESO over de wisselwerking tussen woningmarkt 

en economie, heeft Nederland de twijfelachtige eer regelmatig op te duiken. 

Belangrijkste conclusie: de Nederlandse woningmarkt werkt beroerd. 







EEr staan veel kantoren leeg. Heel veel. Soms staan ze helemaal leeg, maar vaak 

ook voor een deel. Al enkele jaren hopen financiers en beleggers op betere 

tijden. Die, zo is nu wel zeker, niet zullen komen. Zo’n 4 miljoen vierkante 

meter zal uiteindelijk van de markt moeten verdwijnen. Dat zal ook gebeuren. 

Niet in een jaartje, maar heel geleidelijk. Maar daarvoor is wel de inzet van een 

samenhangend actieprogramma nodig. Intussen vraagt iedereen zich af: hoe 

heeft het zover kunnen komen? 
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In de afgelopen 6 maanden is het gebruik van mobiel internet met 35% toegenomen

Tijd dus om je website geschikt te maken voor mobiele apparaten

Want een huis bekijken is bij uitstek iets wat mobiel gebeurt

Een extra website, geen extra invoer

Je mobiele website is een aparte website 

Maar objecten hoeven niet dubbel te worden ingevoerd, want Housenet mobile is gekoppeld aan Tiara,  de VBO 

database en aan de VastgoedPro database.

Een mobiele website kost € 9,95 per maand, eenmalig € 50,- en wordt aangepast aan je huisstijl. Meer informatie 

en bestellen kan op www.housenet.nl/mobile

JE MOBIELE MAKELAARS WEBSITE

www.housenet.nlwww.housenet.nl



AAllemaal zijn we begonnen aan een nieuw, vers jaar met veel verwachtingen. 

Van harte hoop ik dat onze positieve verwachtingen van dit nieuwe jaar 

bewaarheid zullen worden. En dát u het een en ander kunt verwachten, staat 

vast: er staat veel te gebeuren.







E‘Er moet nu werk worden gemaakt van het energielabel. Zo niet, dan volgen 

sancties.’ Dat is, heel kort geformuleerd, de strekking van de brandbrief die 

minister Donner van Binnenlandse Zaken in december 2010 de wereld in stuurde. 

VBO Makelaar helpt om die sancties te voorkomen èn om de kansen van het 

energielabel beter te benutten.





Beroepsopleiding Makelaars BV
Gildeweg 5A
2632 BD Nootdorp
telefoon 070 35 63 200
fax 070 36 54 491
email info@bombv.nl

Kijk voor alle opleidingen 
en cursussen voor de 
vastgoedprofessional op
www.makelaarsopleidingen.nl 



IIn de verschillende belastingwetten wordt steeds meer aangesloten bij 

de WOZ-waarde. Een goede reden om de door de gemeente afgegeven 

beschikking voor de WOZ-waarde nog eens kritisch én bijtijds te bekijken. 



AAgrariërs zien steeds meer in de aanleg van vrijwillige bufferstroken. Ze zijn 

ook steeds vaker bereid om die stroken te onderhouden; niet alleen omdat het 

geld oplevert, maar ook omdat ze zich steeds meer bewust worden van hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. In toenemende mate willen ze voldoen 

aan milieudoelstellingen en aan de verbetering van hun imago.





VViseur is dwars van dweperij. Sterker nog, hij heeft het niet zo op de 

hedendaagse helden zoals sportlieden, zangers en ander bekend volk dat hij 

aanduidt als ‘overbetaald gespuis’. Toch viel Viseur van zijn geloof af toen hij 

een bekende Nederlander tegenkwam. In welke val liep uw collega? En kan u 

dat ook overkomen?







HHet jaar 2011 is alweer enkele weken oud, maar het is eigenlijk nooit te laat 

om je collega’s en andere relaties een gezond en succesvol nieuw jaar toe 

te wensen. Dat doe ik hierbij dan ook van harte. Dit is mijn laatste column 

als voorzitter van de sectie Agrarisch Vastgoed: in maart draag ik de 

voorzittershamer over aan mijn opvolger, die ik vanzelfsprekend veel succes 

toewens. Het doet mij plezier dat ik in deze column een positief geluid kan 

laten horen: Wall Street is uit; land- en tuinbouw zijn in! 





NNederland is een Basisregistratie rijker: naast bestaande Basisregistraties, 

zoals het Kadaster, is er nu de Basisregistratie Adressen en Gebouwen: de 

BAG. Alle overheden zijn verplicht om vanaf 1 juli a.s. van die Basisregistratie 

Adressen en Gebouwen gebruik te maken. Nutsbedrijven bijvoorbeeld, maar 

ook makelaars en taxateurs, kunnen er eveneens gebruik van maken. Ruud 

Kathmann, lid van het Managementteam van de Waarderingskamer, legt 

uit hoe de informatie-uitwisseling tussen overheden en andere partijen kan 

bijdragen tot een optimaal systeem. Hans van der Ploeg, directeur van VBO 

Makelaar, is wat voorzichtiger. 







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
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Uw aanbod mag gezien worden !
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V“Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”. Een oud Hollands gezegde, 

waarvan de betekenis onder verschillende partijen op de woningmarkt 

verloren lijkt te zijn. Want anders zouden deze partijen er toch alles aan doen 

om het consumentenvertrouwen op de (koop)woningmarkt zo goed mogelijk 

overeind te houden. Het tegendeel zien we gebeuren.



CCreatief en zeer ondernemend. Dat is Ronald Kooitje van Kooitje Makelaars-

diensten. Hij staat deze keer in de schijnwerpers van Makelaar van de Maand. 

Een prima podium om zijn geheel nieuwe dienst toe te lichten: AankoopGarant. 

Deze slimme vondst in lastige tijden is juridisch gecheckt door VBO Makelaar. 





Steeds meer makelaars maken gebruik van panoramafotografie. Begrijpelijk, want het is een goede 

verkoopmotor. Woningen waar panoramafoto’s van gemaakt zijn, staan bewezen minder lang te 

koop en trekken beduidend meer bezichtigingen. Droomhuis360 is de grootste leverancier van 

panoramafotografie in Nederland.





Leidseveer 30 - Postbus 2244 - 3500 GE Utrecht

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

Het succes van een vastgoeddeal hangt maar al te vaak af van snel handelen.  

Ziet u kansen in een bepaald object, dan wilt u dus snel weten of u het         

gefinancierd kunt krijgen. Of uw aanvraag nu via uw intermediair of direct    

binnenkomt, bij de RNHB Hypotheekbank weet u binnen een werkweek waar 

u aan toe bent.  En als het moet nóg sneller. 

RNHB Hypotheekbank is gespecialiseerd in de financiering van beleggings-

vastgoed en bedrijfspanden in het middensegment. Behalve op een snelle, 

klantvriendelijke service kunt u rekenen op flexibele financieringsoplossingen. 

Daarbij kunnen wij vaak nét even verder gaan dan grote, niet gespecialiseerde 

hypotheekverstrekkers. Zo kijken wij niet alleen naar ‘de stenen’, maar ook naar 

de ondernemer achter het object en zijn visie.  

Meer weten over onze persoonlijke benadering van de vastgoedmiddenmarkt? 

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

Financier van de vastgoedmiddenmarkt.

Als u kansrijk vastgoed wilt fi nancieren,
zorgen wij snel voor de doorbraak


