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WERELDWIJDE
MARKTLEIDER
IN VASTGOED
OPENTEERSTE
KANTOORIN BELGIE
REÁMAXwil met beproefd franchise concept in vïf jaar tijd marktleider worden
Gent,5 september2002- Op 6 septemberopentRE/MAX,de internationale
franchisegroep
van vastgoedkantoren,
haareerstevestigingin Belgiè.HeteersteRE/MAX
gelegenaande Rooigemlaan
kantooris strategisch
in Gent.Vooreindditjaarwil RE/MAX
nog vier agentschappen
openenin Belgiëen de groepgeeftzichzelfvijf jaar de tijd om
marktleider
te wordenin ons land.
RE/MAXis niet enkeleen kwaliteitslabel,
maarstaattegelijkvoor een compleetnieuw
conceptvoor het beheervan een vastgoedagentschap.
Elkekandidaat-franchisenemer
wordtzorgvuldigdoor RE/MAXgescreend.Hij of zij wordtimmerseen "uithangbord'van
de onderneming
en de aangeboden
know-how
en dienstenmoetenop elk momentop het
gerenomeerde
niveauzijnvan de internationaal
groep.
Bijna deÉigjaaÍ ervaring wereldwijd
Het RE/MAXconceptontstondin 1973.Verontwaardigd
door de slechtereputatiedie de
vastgoedsector
had door de vele onbekwamejonge makelaarsen de zogenaamde
'makelaarsin bijberoep',
beslootDaveLinigereen eigenvastgoedbedrijf
te starten.Hij
wildehiervoorenkelmet ervarenfull-timeprofessionals
werken.Bijnadertigjaar later,in
een tijd van tallozeovernamesen fusies,is RE/MAXhet enigegrotevastgoednetwerk
dat
nog steedseigendomis van en bestuurdwordtdoor haaroprichters.
Het conceptbleekook een perfecteglobe-trotter
te zijn:overalter wereldwerd het
systeemrimpelloostoegepastin de lokalemarktenen als na nauwelijkséén jaar blijktdat
het rendementaanzienlijkis gestegenen de vastekostendalen,is het enthousiasmeniet
meerte stuiten.De organisatie
teltvandaagruim74.000makelaars
en meerdan4.300
kantorenin 41 landenwereldwijd.
In veellandenis de onderneming
intussenmarktleider.
Binnenvijf jaar marktleiderin België
Mathiasvon der Decken,directeurvoor RE/MAXBelgiëen Luxemburg:"We zijn ervan
overtuigddat RE/MAXbinnenvijf jaar ook in Belgiëmarktleiderzal zijn op vlakvan
dienstverlening,
aantalagentschappen
en absoluutmarKaandeel.
In elk van de
buurlandenheeftde formulehaardegelijkheidbewezen.Hetsterkemerken doorgedreven
professionalisme
garanderenonzeklanteneen superieuredienstverlening.'

RE/MAXbiedtde franchisenemer
ondersteunende
diensten:
een compleetprogramma
- begeleiding
in de overgangsfase
vande bestaande
maniervanwerkennaarhet
RE/MAXsysteem
- internestructurering
en organisatievan de onderneming
- continueopleiding
op alleniveaus
- ondersteuning
op vlakvan communicatie
en marketing
- geavanceerdinformaticasysteem
en uitwerkingvan een moduleop de website
- deelnameaan seminaries,beuzen die de RE/MAXkantoorhouder
in staatstellen
ervaringenuit te wisselenmet professionals
uit zijn sectorvan overde helewereld.
UniekcommissiesysteemtÍekt vooral topverkopersaan
RE/MAXstaatvoor "realestatemaximums".In ruilvoor een managementfee en een
bijdragein de de maandelijkse
vastekostenvan een kantoor,kan de RE/MAXmakelaar
hetmaximumvan de behaaldecommissies
van
behoudenen genietenvande voordelen
de RE/MAXprogramma'sen diensten.Het systeemheeftertoegeleiddat makelaars
produclieverzijn dan al hun concuÍrentenin de sector.
Traditioneel
betalenmakelaars
aan hunkantoorde helftvan de commissies
als bijdragein
de onkosten.
Dezevormvan samenwerken
is ideaalvoornieuwelingen,
makelaars
in
bijberoepof on-productieve
makelaars.Wanneerze nietsverkopen,hebbenze ook geen
kosten.Een RE/MAXmakelaarbetaaltmaandelijkseen vastebijdrage,maarhoudtmeer
overvan de commissiesdie hij verdient.Hierdoorwordenvooralde meestcompetenteen
succesvolleverkopersgestimuleerd.
De gemiddeldeRE/MAXmakelaarheeftoverigens12
jaar ervaring,heelwat meerdan de gemiddeldeverkoper.
RE/MAXEuropawerdin 1994als ondememing
om de regionale
franchiseopgericht
rechtenin Europaen lsraëlte verkopenen te beheren.RE/MAXEuropavertegenwoordigt
de grootsteexpansievoorde groep.De regiobestrijktintussen34 landenen een totale
bevolkingvan 360 miljoeninwoners.VandaagheeftRE/MAXEuroparegionaledirecteurs
in Spanje,ltalië,Duitsland,
Griekenland,
lsraë|,lerland,Schotland,
Engeland,
Wales,
Turkije,Oostenrijk,Portugal,Zwitserland,Noomegen,Zweden,ljsland,Nederland,België
en Luxemburg.
Aan de expansiein de restvan Europawordtgewerkt.Op dit ogenbliktelt
RE/MAXEuropa490 franchisesmet allessamenmeerdan 2.000makelaars.

VoormeèÍinÍoen/ofvooreentoelichtingdoorHendrikNêlde,rêgionaldevelopmènt
directorof Mathiasvon
der Decken,regionaldirectorBelux,gelievecontactop te nemenmet Mindthe Gap,Tom De Bruyckere
op
0476/45'1503, rnÍo@mindtheoao.
be.
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