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Bron: CBS

Functie:
Sectoreconoom Bouw en Vastgoed
ABN AMRO

Op de hoogte blijven van alle 
ontwikkelingen? Hou onze site 
in de gaten en abonneer hier op de nieuwsbrief.
         Madeline.buijs@nl.abnamro.com.

ONLINE
KENNISSESSIE: 
VBO NEXT MEETS
ABN AMRO

''Zolang er een woningtekort is heeft
dat effect op de prijzen. De huidige
vraag/aanbod verhouding zal nog wel
even zo blijven.''

''In de steden zitten beleggers starters in de
weg, met redelijke huursommen maken zij
hier rendement. In de dorpen zijn de
huurprijzen fors lager en gaat het rendement
onderuit, dus daar komen starters makkelijker
aan de beurt.''

Het verschil tussen koop en huur is zo
groot dat politiek ingrijpen
noodzakelijk is.

Madeline Buijs

Nicole Suijkerbuijk
Makelaar en Taxateur
Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Bart-Jan Mutters
Makelaar en Taxateur
Wonen

ABN AMRO verwacht dan ook dat de
volgende overheidsmaatregelen van
invloed kunnen zijn op de markt: 
- Opkoopbescherming
- Zelfbewoningsplicht
- Huurbevriezing
- Overdrachtsbelasting

Ondanks de sterkste krimp in de
economie ooit gemeten, zijn er op dit
moment geen effecten op de
woningmarkt te zien.

ABN AMRO verwacht dat de
huizenprijzen de aankomende periode
blijven stijgen.

Ontwikkeling in de markt

80% van de VBO NEXT-leden is het
eens en verwacht dat de komende 3
jaar de huizenprijzen verder blijven
stijgen.

Zowel ABN AMRO als NEXT-leden zien
een duidelijk verschuiving van de
Randstad naar het platteland. Ook uit
cijfers van het CBS blijkt dit te kloppen. 

https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/index.html
mailto:madeline.buijs@nl.abnamro.com


Eens Oneens Geen mening

75% 

50% 

25% 

0% 
Eens Oneens Geen mening

50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

De adviseurs van ABN AMRO zien 3
interessegebieden bij hun klanten:
- Intrinsieke gemotiveerdheid om de
  wereld te verbeteren
- Gemotiveerdheid op basis van
   besparingen
- Keuze vanuit wens tot comfort

Tip: achterhaal het interessegebied van
de koper en pas je gespreksinsteek
hierop aan.

Toch nemen veel NEXT-leden
duurzaamheidsadvies nog niet mee in
het gesprek. Maar lijken ze wel te kijken
naar het interessegebied.  

Klik hier om de bespaarcheck van HomeQgo in te
vullen voor je klant. Of wil je liever sparren over
duurzaamheid?
         vincent.van.dongen@nl.abnamro.com

Er wordt door mijn klanten niet naar het
energielabel gekeken.

Vincent van Dongen

ABN AMRO adviseurs constateren in hun
gesprekken een positieve grondhouding
ten opzichte van verduurzamen bij de
meeste van hun klanten. 
Wanneer klanten namelijk eenmaal een
eerste kleine stap tot verduurzamen
hebben gezet, dan volgen er vaak
meerdere, grotere stappen.

Tip: Stel kleine, overzichtelijke
maatregelen voor.

Uiteindelijk heeft de consument namelijk
twee keuzes: minder energie
verbruiken/zelfvoorzienend worden en
minder betalen of alleen maar meer gaan
betalen. De keuze is dan snel gemaakt. .

ONLINE
KENNISSESSIE: 
VBO NEXT MEETS
ABN AMRO
Duurzaamheid

Ik neem duurzaamheidsadvies
standaard mee in gesprekken met mijn
klanten.

''Huurders kijken niet naar het
energielabel / Kopers soms / Beleggers
wel''

 

''50/50: En dan vaak twee uitersten. De een
interesseert het helemaal niks. De andere
is heel erg bezig met het label.''

Bart-Jan Mutters
Makelaar en Taxateur
Wonen

Marjolein Gerssen
Makelaar en Taxateur
Wonen

Lisanne Velickovic - Klaver
Makelaar en Taxateur
Wonen

''Tijdens een verkoopgesprek, over de
woning die ze willen gaan verkopen,
hebben ze geen interesse in dat soort
informatie, Bij aankopen is het natuurlijk
wel interessant.''

Functie:
Business Developer Duurzaamheid | ABN AMRO

https://www.abnamro.nl/slimwonen
https://www.abnamro.nl/slimwonen
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''Ligt eraan hoe je dit aanpakt, naar salaris
vragen vindt ik ongepast. 
Ik ben van mening dat er vooraf goedkeuring
mogelijk moet zijn. Denk alleen dat het niet
kan op basis van Europese wetgeving.
Hierdoor is gedoe van bieden onder
voorbehoud van financiering van tafel. Er zou
alleen een voorbehoud op de taxatiewaarden
moeten komen. Dit is alleen niet mogelijk
volgens het  Europees recht, want een offerte
is altijd bindend. Een andere optie is dat de
consument goedkeuring krijgt op loan to
income en dat loan to value alleen nog een
discussie is.''

ABN AMRO deelt de mening van Dick Arts en
gaan onderzoeken of hier iets mee gedaan
kan worden voor de toekomst. 

Functie:
Sr. Relatiemanager 
ABN AMRO
 
         Frank.nihof@nl.abnamro.com

Functie:
Assortimentsmanager
ABN AMRO

       Timo.meskers@nl.abnamro.com

Timo Meskers

Frank Nihof

Als makelaar wil ik de kans van slagen van de
koop en/of de hypotheekaanvraag vooraf
alvast inschatten

'' Objecten met een agrarische bestemming
blijken in de praktijk lastig te financieren
via de ABN AMRO. In het verleden zijn vele
panden afgewezen.'' 

ABN AMRO zegt dat dit is opgelost. Er is
geen gevalideerd taxatierapport meer
vereist. Een ander rapport is ook voldoende.
ABN AMRO financiert zelfs 85%. 

Nicole Suijkerbuijk
Makelaar en Taxateur
Landelijk en Agrarisch

Dick Arts
Makelaar en Taxateur
Wonen

ONLINE
KENNISSESSIE: 
VBO NEXT MEETS
ABN AMRO
Oog voor de mogelijkheden!

Mocht je ergens in het aanvraagproces van
een hypotheek vastlopen en willen sparren
neem dan contact op. 
Ben je op zoek naar een intermediar voor een
klant in de buurt klik hier.

ABN AMRO werkt aan een bredere
propositie voor verhuur
ABN AMRO biedt klanten al de
mogelijkheid om de woning tijdelijk of
gedeeltelijk te verhuren. In het najaar
hoopt ABN AMRO deze propositie uit te
breiden met een verhuurvoorziening voor
keep-to-let. Voor mensen die bijv. willen
samenwonen, maar wel beide woningen
willen aanhouden, zodat zij bijv. vermogen
kunnen opbouwen om hun pensioen aan
te vullen. Doel is om dit in de toekomst
 ook uit te breiden voor mensen met
(extra) vermogen die een pand willen
aankopen voor verhuur. Dit heet Buy-to-
let.

https://intermediair.abnamro.nl/zoekadviseur

