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Mathiasvon der-Decken, de rcgionale directeurvan RE/MÁXvoor Beltië
en l,rDremburg (links), en HendÍik Nelde, dc Dionier van de makelaa;s-
ke(en in ons land, verwachten dat de forrnule hen in viif iaar tiid tor
orarktleider maakt.

REIMA)( neemt start in Gent
De internationale lranchisegroep uan uastgoedkantoren woorditn de groorsre expansie
RE/MAX opent een eerste lestiping in ons land aan de voot de gocp. De regio bcstriikt
Rooigemtaan in Gent. voor nà à* ,on i", jo* *it il:ïï'''fl-tilitt"rïiif:il,',',;i:
RE|MAX nog uier agentschappen in Betgië openen en ,rn, ners. Vanidaa8 hceft RÉ./MÁX Eu-
uijf jaar wít de groep marktttider ziin, zígt Liathias uo, ,t ;1li jï5tï_Lï;p*:'",,#á:j.;:,
Decken, de rcgionale directeur uoor België en L*remburg. uitzondering i'au Frankrijk en
Hij stelt dat België uertrouwtl is met tle {íanchíseformule "ï, 

D""n"."tk"tt. ook het voormali-

,neert dítt de RE/MAX-fornntle topuerkopers zal aart- É",?.ït";:ï:"'0"1 
list nog bttten

et RE/MAx-concept
ontstond eeD dertigtal
iaal geleden. Toen be-
sloot de Amerikaatr

Dave LinigeÍ een eicen vast-
goedbedrijÍ re srarrerr ía slechtc
crvaringen bii andere makelaars.
Hii optecrde voor het opzetten
van kantoren met voltjidse pro-
fessionele meden'erkers die-een
maximaal gedeelte van hun
commissies kunnen houden (re-
al estate maximums of RE/lvlAx)
en een minimale managcment
fee en bijdrage tot de vas-te kos,
tcn varn een kantoor moeten af-
dragen. Dic fornulc spoort ma,
kelaars aan tot een marinlnle
productiviteit.

Von der Dccken stclt dat dc
makelaars tot B0 pfocent van dc
conrmissie op een transactie be-
houden. l l i j  bctoogr dar dit l)er,
centdge h|jcl wat hoger l igt (lan
hctgeen nlc(l$íerkers vall tradj-

tiorele familiebed t\,en ofande-
re franchisebedrilven overhorr-
den. De bijdrage die dc
R li/ l\'lAX- makelaar nraandeliiks
bctaalt staat vast. I)it betekerrl
dat verkopers er alle baat bii
hebben zoveel mogelijk transac-
ties rond te kijgeu. De meesr
compentente en succesvolle vcr-
kopers worden door dit systeem
gestimuleerd, zegr Von dór Dec-
ken. Dat is volgens hem de redcn
waarom de organisatie 74.000
makelaars telt nret mecr datr
4.300 kantoren in 4l landen. \{t
zijn lr1arktleider voor transacties,
betoogt Von der Deckcn. Iiij
voegt daaraan toe dat het bedrijf
in dc lop 20 valr de franchiseke-
tcns op lvetelt-lschaal thuishoort.

RÈ/NIM Fluropa rvcrd in 1994
als onderncnring opgericht oÍn
de regionalc llanchisercchten in
Ëuropa cn Ísraël te verkopen en
beheren. l)e aÍdeling veitt'gen-

RE/MAX biedt de ftanchiscne,
mer een compteet programma
ondersteunende diensten- De
organisatie biedt begeieidiug itr
de overgangsfase talr de be-
staande manier van werkeD naar
het RË/l\IAx-sysreem. Hendrik
Nelde, de makelaar die her kan-
toor in Gent nrnt, licht toc dat
een llE/ ,Í-r\X-kanroor op hdec
marlieren kan starten. Oflvol
wordt een vol ledig. rr icurr karr-
toor geopctrd \,vaal zellltandigc
makelaars zich kunncrr op etr-
ten. Ofi'vel wordt een bestaand
kanloor onlge'vormd. \") lgens
Nelde staar het buiten trvi j fcl  t l rrr
het iradit io!rele makelaarskàn-
tool dat rond cen persoon
dftrait, ten dode is opgesihreven.

OPLEIDTNG

llll lN,lAX kan voorÍs dc ir)rernc
structurcriDg en organisatic \.an
de oDderncming bcgelcidel l .  Dc'

organisatie biedt een continu
opleiding op alle riveaus. Voorr
wordt ondersteuning voor corÍ
nrunicatie cn nrarketing gebc
den. Dar geldt ook bij de uiiwer
king van een geavanceerd infor
mattcasysteem en cen modul
op dewebsite.'l'en slotte kunne
de makelaars d€clnemen aÍur sc
minaries en beurzen die hen i
staat stellen ervaÍngcn met col
lcga's uit te !r'isselcn.

RE/NÍAX is hooftlzakeliik or
de residentiëlc markt áctie:'Ioch kunneIl ook make'laars di
zich hebben gespecialiseerd ir
comnrercieel \'asLg<_red bij hc
netwcrk aansluiten. Zii kunnel
zich op hun niche concentreret
t€rwijl zc r.an de ondeÍstcuninj
vaD gemccnschappcli jk kanroo
gebruikmaken:

Om ten kantoor over zijn bre
ak-e\,cn l(. lrelperr Inoet hr.t go
rniddeld 4,0 makelaars tcllen. Zi
zijn gedu'ongen zeer alert te re
age'ren olndat een pand dat z.t
aangeboden kregen binnen dr
kortste keren voor iedercen ir
hct netwerk beschikbaaÍ wordt
Von der Decken besluir da{ di
systeenr vooral de klant ten goe
de komt. Die kri igt irnnrcli zr
snL.l mogelijk llet grootstc aan
bod voorgelcgd. Our de consrr
n)eDt rl cen vertrou',vcnsrelati(
to betrekkcr, ondertckenel allr
makelaars van Rli/N,lAX ccn ei-
gel ethische codc. \\,!


