
VASTGOED

Hendrik Nelde, Nelde nv

"Markt schat toegevoegde waarde van
onze dienstverlening steeds beter in"
Vostgoedmokeloors moeten verder blijven investeren in

professionoliteit, kwoliteit en communícotie. Dot zegt

Hendrik Nelde, oprichter en gedelegeerd bestuurder von

het Gentse vostgoedkontoor Nelde nv en sinds dit joar

voorzitter von CIB Oost-Vloanderen. Zelf voegde hij de

voorbije joren de dood bij het woord door zijn kontoor in de

regio Gent uit te bouwen tot een hoofdrolspeler, woor

momenteel 12 bedienden oplossrngen zoeken voor elke

vostgoedvroog von het cliënteel. 'ln een vostgoedkontoor

spe/en de medewerken een cruciole rol in het beholen von

de resu/toten. "

Een vastgoedkantoor met l2 medewêrkers is in België een
uitzondêring. "Gemiddêld werkt een makelaarskantoor in België met 2,4
personen," vertelt Hendrik Nelde. "Dikwijls zijn dat de zaakvoerder, zi,n
partner en een parttime tipgever of administratief medewerker Hêt

illustreen hoe versnipperd onzê markt is. Ter vergelijking: in onze

buurlanden telt een vastgoedkantoor gemiddeld 4,6 medewerkers. Datje

met twee en een halve medewerker je cliënteel niet in alle onderdelen
van de vastgoedmakelarii even goed kan adviseren, spreekt voor zich. Dit

beroep wordt nameliik steeds ingêwakkelder: ie hebt de residentiële
gebouwen. het bedrijÍsvastgoed, de verhuurmarkt, het takenpakket van

Hqtdnk Nelde: "Het beroE von vostgoedmokeloot wrdt st€êds ing€#kkêder: je hebt de
residatiële gefuiwen, het beddjfsvostgoed, de vehuurmo*t, het tok€npokket von en de
wewinga/u de sndioJs, enzov@rL"

en de wetgeving over de syndicus, enzovoort. Met 12 geschoolde

medewerkers hebben wij een degeliike kennis over het merendeel van
deze onderdelen. Wij spelen in deze markt daardoor een belangrijke rol,
zeker in de rePio Gent."

l t
Bed rijís- en Ka ntoorbouw

"Wie kwaliteit wil, neemt beter geen risico's."

"To€n wij een aannemer kozen waren de criteraa
kwaliteit en rnelheid. Alleen is hêt /oals bri wi,n,

ie kent het resultaat pas nadat ie ervan píoeÍt. Wij
lunnen nu, nà àÍloop vÀn on?e bouw /eggen dal
de NV [4athaeu Gijbels de kwaliteÍ geleveíd heeft
waaÍvooÍ ziibekend staan. Píima afgeweíkt, peí€d
bjnnen de slrakke timing en met een zeer goede
(ommuni(atie naaÍ ons en onze ar(hrle(ten. Het is
ook een aannemeí met mensen die hun vak kenneÍ.
Mensen dae steeds oplos5ingeo aanÍeiken, nooit
pÍoblemen. Dat bedoelik met risico! veÍmiiden."

Mêe. weten over Íêalisalies in uw sêdor oÍ uw buuÍ? Nieuwbouw renovatie oí kleine aanpassingrwe*en?
Íel: +32(0)89 81 91 00 lwww.gijb€hcom I info@gïbels.be

Wiinhandel trara Mni, Dhp€nb€d

Ptd Árchle.lenbu.o

Vindio 5imoi

t 5



VASTGOED

Dat gebied kent Hendrik Nelde, op het vlak van vastgoed, als zi jn
broekzak. "Groot Gent is een doorzichtige en faire rnarkr." zegr hii. "l.1er

zi jn 220.000 inwoners is dit  stedel i jk gebied kleiner dan Brussel en
Antwerpen, waar internationale en institutionele spelers mee de regels
bepalen, en groter dan de meeste provinciesteden. waar eên handvol
makelaars en vas(goedinvesteerders de markt controleren. Die
kenmerken maken van Groot Gent een boeiende vastgoedregio."

"Het mdrl<toondeel
von de vdstgoedmokefoors

is yon ongeyeer 24%in 1994
gestegen noor meer dan 50%

in 2006;'

Professionaliteit stii gt
Hoewel de vastgoedmarkt behoodijk versnipperd blijít. neêmt dê

profêssionaliteit van de sector de laatstê iarên sterk toe. 'Voool dankzij de
inspanningen van het BIV het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, en
het ClB. de Coníederatie van lmmobaliënberoepen," zegt Hendrik Nêldê.

"l'1et het CIB Oost Vlaanderen houden we onze 185 leden tijdens

maandelijkse vergaderingen en via nieuwsbrieven op de hoogte van alle

ontwikkelingen en CIB leden kunnen ook tegen zeer degelijke tarieven

cursussen volgen bij het VIVO, het Vlaams Instituur Vastgoedopleiding. Die

inspanningen leveren resultaat op. want de toegevoêgde waaide van onze

dienstverlening wordt door de markt steeds beler ingeschat. De cijfers

liegen er alvast niet om: het marktaandeel van de vastgoedmakelaars is van

ongeveêr 24% in 1994 gestegen naar meer dan 50% in 2006.

'No cure, no pay'
Beroep doen op de service van een vastgoedmakelaar biedt dan ook heel

wat voordelen. "Wij werken bijvoorbeeld ahijd met schriÍtelijke

overeenkomsten, die voldoen aan alle wettelijke bepalingen, beklemtoont

Hendrik Nelde. " Dat biedt zekerheid bijbelangrijke aan enverkoop oí ver

huuóeslissingen waar dikwijls erg grote bedragen mee gemoeid zijn. Een

gebouw kopen of verkopen vergt bovendien veel tijd. Particulieren hebben

die tijd meestal niet, maar wij wel omdar het ons beroep is. Wij zorgen er

ook vooa dat we enkel potendeel gelhteresseerden met een aangeboden

pand in contact brengen. We koppelen kopers en verkopers heel

doelgericht aan elkaar Voons werken de meeste makelaars volgens de

formulê no cure, no pay'. Alleen als er een overêenkomst tot stand komt,

moet er een commissie worden betaald. Die commissie bedraagt meestal

3% van de verkoopprijs, wat heel weinig is. Gemiddeld haalt een makelaar

namêlijk l0% tot 15% meer uit de verkoop van een gebouw dan wanneer

een Darticulier de verkooo zelí doet. '

"Gemiddeld hoolt een mokelaor
I0%tot I5% meer

uit de verkoop von een gebouw
dan wonneer een particulier de

verkoop zelf doet."

Strategische participaties
Naast Nelde nv heeíi Hendrik Nelde nog twee andere vasrgoedvennoot

schappen: Bênone, waarin hij mêt twee andêre vennoten actieí is. en een

vestiging van Gll"lOV nv (Gense Investeringslt4aatschappij Onder

Vennootschapsvorm). "Alleen bij Nelde nv treed ik op de voorgrond,"

veneh Hendrik Nelde. "Bij Bertone en Gll'4OV nv werk ik achter de

schermen. De vastgoedkennis, die ik het voorbije anderhalve decennium

dankzij hêêl wat commêrciële successen heb verwoNen, wil ik blijven

verzilveren. Daarom zoek ik gewetensvolle, proÍessionele medêwerkers

en/of partners, al dan niet lit de sector Want ook wie zijn of haar sporen

heeít verdiend in een andere sector, maar een Srote interesse heeft in

vastgoed, kan een rol spelen in onze stratêgischê uitbouw. Concreetzoeken

wij een partner die veel kaas heeft gegeten van people management' en
professionaliteit hoog in hetvaandelvoen. Tegelijkenijd staan wijopen voor

een samenwerking met een BIV erkende makelaar met lange termijnvisie.

Doel is onze activireit uit te bouwen lot een marktleider in de regio.

Daarvoor hebbên we de juiste mensen en strategische panicipaties nodig."

lYeer inÍo: www.vastgoedconsultancy.be.
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