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RE/MAX neemt start in Gent
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eerslc vrJliÍ l i  -.1 irr oIs Lrrrr{ nrrrt de Rrnigct uL||l irr Gerrl. V'ttor lret
eirrde varr hel jnrrr- rvil noq vier aqettschaplterr irr BelcJië openelr el over
viiÍlarrr wil de tJr oep r nrli-k tleitler zíyr, zegt MatIi,r.s iorr der Deckor, dc
re4iolaic directeur voor BeLliê el Ll-renrbrog. flt stelt dcl llel.ti|verluolrl
is rler deJ r arrchisefirrrrule er meerrl drrl r ie I lÈ./MAX-lànrutle foprcÍ-
kc:pe r s^ :nl rr,url lekkerr.

Het RE./MAX-concepr ontstondeen dertigtal jaar geleden. 
-locn

besloot de Anrerikaan Dave I-iniger een èigen vaiteoedbedrijf
te starten na sleclrte ervaringen bijandere malielaar.s. Hijoptecrrle
voot-hel opzetten van liantoren nret r.olt i jdse 1:r.rtÍèssiolele
mecler,vell<els clie ceu maxintaal qedeelte van lrrrrr cornntissics
kr.rnnen houclcn lt. 'al cstite ma\irltuns oí RI;, ' i \ lAX) cu ccu mi-
nimale mauagentent fee en bijdrage tot de vaste kostcn van cen
kantoormoeten afdragen. Die lbrrrule spoort mitkelaars aatl tot
een ntaximale pr.oductiviteit.

Von cler f)ecken stelt dat de makelaars tot go prccent van dc cqu-
missie op eerr tranJactie behouden. Hij betoogt dat dit pcrcc,n-
lage heel rat hogel l igt ciur hetgeen meden,er.l ier.s r,an tr.aditi,
onele lanril iebedli jven of ander.e fi. lnchiscbedrip,cn orerhorrden.
De bijdrage die de RÈ/MAX-makelaar.maandeli jks betaaJt staat
vilst. Ditbetekent dat r,er.kopels er.alle baat bij hebben zoveel nto-
geii jk transaclies rond te kr.i jgen. Dc mecst compentente en
succesvolle verkopers rvor.den door dit systeem gestirnuleerd, zegt
Von dcr Decken. Dat is volgens hem de reden ivaarom de orgà-
nisatic- Z4.ooo utakelaars telt nret meer dln 4.Joo l<tnforc:t in
4t landcn. \ÀÍe zijn rnarlit leider. voor tlansacties, bctoogt \bn dcr
Deckcn. i l i j  vocgt daaraan toe dat het bedr.i j f in de óp ,o van
dc franchis-ekctens op n ereldschaal thLtishoor.t.

RE,'l\4AX Eur opa rver.d in r994 a)s onclerneming opger.icht orl
de.regionale flanchiser.echten in Eur.opa en lsraël tc ver.kopen en
bchclen. De alcleling vcftegenrvoordigt de grootstc expansie voor.
dcglocp. De regiobestri jkt intussen 34landcn cn eentotale be-
volking van 36o miljoen in!vone!s. Vindaag heeft l lE/ j l tAX
Europa rcgionale clirecteurs in zolvat alle Iuropese landen met
uitzondering vln Fr.ankr.i jk en f)eucmarken. Ool< hct r oor.-
maiige Oost-ELLrrrya l igt nog buiten het actieterrein.

Ilh.'\ '1-AX biedt dc fl arrchist ncruet cen .,rnrplcct frogr.arrrula
onr-iclsterrnencle cliensten. [)e or.ganisatie birlL lregel.,icli:rg in de
c*clglngsfase lan dc bcstlandc ntanier \.art rrerken nalrr hct
RE. l\{AX-systeerr. F{endrik Nclde, de malielaar.die het kantoor
in Cent runt, l icht toe dat ce'n REz,NÍAX-li lntoo| oP trvec ma-
nicren l<an starten- Othel n'or.dt ecn volledig nieu\\ 'kantoot.
gcopencl rr aar zelf\tandigc rrlakelaar.s zich l irrnnen op cÍ)ten.
Ofi!cl n'ordt een bestaand liantoor omge rr)l.mtl. Volgcns Nelde
staat het bujten t\ri j fèldat het traditionele nraLelarr.sliantoor clat
rond een persooD draait. tct dode is opgeschrcr.eu.

OPLEIDING

liL,' rv-jAX lian voor ts de intel ne shuctrLr.c.r. irro en ,rr.ganisatie van
de onclcr-lcning bcgelciclcn. t)c orglnisutic bictlt ccrr rontinue
oplciding op ailc nivenrs. Voorts \\ 'ordt on.le rst!,r.nling \:(Jor
coull l lul icatie cn marketing geboden. Da, gcldt ook bij cle Lrit-
rvcrl(ing \,alt cen gcavanceerd in [ornraticarsvstccnl cn cen mo-
. l r r le  op  de  r reb , . i t c .  Tcr r  s lo l te  l cur rncr r  r le  r . r : r l i , . l , r r r ' . , l c , .h rcnrer r
aàn scminaries eD bc'urzet die hen in staat str-l lcn en aringt n rnei
coJlega's uit te * issc'len.

It l i . ' l \ ,1;\X is hoofdzalieii jk op de residentiLic mirrkr actiel 
-lbcl)

lcunnen ook malielaals clie ziclr hebben gespccil l iseer.d in cotr-
ntclcieel vastgoecl bij het uetrverk aansltritcn. Z-ij kLrnren zich op
huu niclle conccntt-elc'n terrr i j l  ze van de onclcr.sterrning van ge-
rnecnschappcli jh kantoor gebruiknakcn.

C)Jn een l(alltoor o!er zijr b!eilk-c\1rn t. h(.l ir l 'r l  nr.rcl lr. l  or,-
rridclclcl4.6 Lnaiiclaals tcller. Zil zi jrr gediroirlerr zt:er.nler.t te
rc;tgc.ren ()nldat cen pancl dat ze i iaDgel,,riLcl1 Llcgc 

 

binnen tle
liot tste keren rtror- iedereen in het lct \r.t 'r l i  i 'e.;chii<i: lnl rr oldt.
Von del Declten besluit dat dit s.ystcem vor)r.l l  de klanI tcÍ]
gocde komt- Dic kritgt imDrers zo snel mogclijli hct gr.ootste aan-
bod voorgelegd. Orr de consument in een vell r.ourreirsr.elatie tc
betrekken, onclelteliencn alle makelaar.s \ lr1 IiL l\ lAXeeneigcn
ethische cocle.
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