
3

Liefde op het eerste gezicht
‘Jammer dat huiseigenaren zo lang een 

afwachtende houding aannemen,’ zegt 

Karin Helman, LNV Verkoop stylist in 

Laren. ‘Hoe langer je wacht met actie 

nemen, hoe meer de waarde van je 

 woning daalt,’ voegt ze er stellig aan toe.

Karin Helman is alweer enige tijd 

actief als gecertifi ceerd LNV Vastgoed-

stylist en adviseert huiseigenaren bij het 

 verkoopklaar maken van hun woning. 

Binnenkort gaat zij een samenwerking 

aan met een stylist en een architect om 

een totaal dienstenpakket te kunnen 

 bieden aan makelaars. 

Niet alleen binnen haar bedrijf Coup-

decoeur Homestyling deed zij ervaring 

op, maar ook binnen de privésfeer. 

Negen jaar geleden kochten Karin 

Helman en haar echtgenoot een land-

goed in de omgeving van Uzès in 

 Zuid-Frankrijk en restaureerden het huis 

tot een juweeltje dat dienst ging doen 

als chambre en table d’hôtes.  Onlangs 

werd het wijndomein Mas Cavard 

(www.mascavard.com) verkocht. Bij 

de verkoop van dit niet onaanzienlijke 

 object was coupdecoeur, oftewel liefde 

op het eerste gezicht, de doorslagge-

vende factor. De kopers waren zo gechar-

meerd van de inrichting, dat nagenoeg 

de gehele inboedel werd mee verkocht.

Opruimen!
‘We hebben diverse potentiële kopers 

van verschillende nationaliteiten over de 

vloer gehad,’ vertelt Karin Helman. ‘Bij 

iedere bezichtiging waren we een hele 

dag bezig om de laatste puntjes op de 

i te zetten. Zo moest ondermeer de an-

tieke kaptafel helemaal leeg en worden 

ontdaan van persoonlijke spullen. Door 

het hele huis moesten we telkens weer 

alle losse items en persoonlijke spullen 

opbergen. We propten de spullen zelfs 

in de wasmachine en de droger om ze 

aan het oog van de kijkers te onttrekken. 

Je huis moet opgeruimd en spic en span 

zijn bij een bezichtiging, hoe groot of hoe 

klein het ook is,’ benadrukt ze.

Passief
Verkopers van te koop staande 

woningen in Nederland zijn niet altijd 

doordrongen van het feit dat zij zelf actie 

kunnen nemen om de kans op een snelle 

verkoop te vergroten. Nog te veel huis-

eigenaren en makelaars wachten af en 

denken dat potentiële kopers wel door 

de rommel, het achterstallige onderhoud 

of een persoonlijke leefsfeer heen kun-

nen kijken. Niets is minder waar. Slechts 

tien procent van de kijkers kan dit. Dat 

betekent dat de overige negentig procent 

onmiddellijk kan afknappen bij de eerste 

bezichtiging. ‘Die negentig procent ziet 

alleen maar werk’, zegt Karin Helman. 

‘Verkopers missen zo kansen’.

In de huidige woningmarkt moet een 

verkopende huiseigenaar mikken op 

honderd procent geïnteresseerden. Is 

de woning neutraal ingericht, oogt deze 

eigentijds, is er ruimte gecreëerd door 

opruimen en opslag en is het achterstal-

lig onderhoud weggewerkt, dan maakt 

deze woning een veel grotere kans op 

verkoop dan een woning waarbij dit niet 

het geval is.

Actie!
‘Veel huiseigenaren zijn passief bij de 

verkoop van hun woning,’ concludeert 

Helman. ‘Ik was laatst bij een woning die 

al een lange tijd te koop stond. Alleen al 

door het buitenaanzicht zou je als koper 

rechtsomkeert maken. Op de voordeur 

lag een dikke lage stof en in de tuin 

begon het onkruid al lekker te groeien. 

Geen fi jne eerste indruk en zeker geen 

warm welkom voor de kijkers. Je merkt 

dat verkopende huiseigenaren steeds 

passiever worden naarmate de tijd 

 verstrijkt en de woning langer te koop 

staat. Dat is jammer. Je moet er alles aan 

blijven doen om de verkoop te bevorde-

ren,’ benadrukt Helman nog eens. ‘Stel 

de klussen niet uit, maar ga ervoor, ook 

al moet je tien keer schoffelen en oprui-

men. Dat is inherent aan verkopen. Wil 

je echt verkopen, zie je huis dan als een 

marketingobject, neem er emotioneel 

afstand van, maak het verkoopklaar en 

laat het positief opvallen tussen al die 

andere te koop staande huizen. Je wilt 

immers toch verkopen?’
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Huiseigenaren en makelaars 
laten kansen liggen
Karin Helman: ‘Stel niet uit, ga ervoor!’

Een goede eerste indruk bij de presentatie van te koop staand 

vastgoed is van het grootste belang. Woningen dienen zich in 

positieve zin te onderscheiden in de huidige kopersmarkt. Voor 

kopers is er op dit moment volop keuze. In een en dezelfde straat 

staan soms wel meer dan tien woningen te koop. Alleen perfect 

gepresenteerde woningen met een scherpe verkoopprijs maken 

kans op een snelle verkoop.
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