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rcoedhuisen
scherpe.pnig

gegarandeerdD
Mensen die hun huis willen veÍkopen, woÍden
biigestaan door êen notaris oÍ e€n makelaar, de
kopeÍs staan bína attiid alleen. Daardoor betalen
ze dikwijls te veel of kopen ze êen kat in een zak.
Als hê-t aan Hendrik Netde (431 tigt, is die tijd
voorbii. Hij pÍesenteert zich als de êerste vast-
qoedcoach van Vlaandêren. (Hoog tijd dat
kopeÍs objectieí proÍessioneêl adyiê3 kliigen
voor ze hun k.abbel zêttenrr, zegt hii.

DIETERTBERNAER'

h Ame.ika €n Canàdà mààÍook
ir Ned€rlànd is her degewoon-
Íe z.ràk vrn de wereld. l€m.n.t
d jeecn huiswj l  kopen,ro€prher
àdvles rn vàn
neut.àle pfotèssiona1. Nierzo in
Belg ie 'Len Belgdreecn DaDdoo
her oog heei t .  sprecki  rn hr t
beÍe gevàl een vrjend ofeên fá
miliejid ààn,. zegr Netde. (tk
noem dre mensen .nonkets
Rogea. Nietzelden gaat her om
een gepensroneÊrde àrchitect
djezijn hele Iêven njeuwbouw
àpp.r|Iemenren n€êfr getekend
€n dus ntets ke|rt vàn ouíte
heÍenhuizen of  v i l l i ,s .  Bov€n
d'en wordt !àn nonkel Roger
váàkookveronder! tetddàrhtd€
pÍU\o|lderha ndelinsen voeÍ. eD
dà: Í  heefr  h i iu i reraard athetc-
maar geen kaàs vàn 8€geten.,

zevenjobs in één
Hoogtijd dus vooreen vasrsoed-
coàch die beslàgen is in alte ter-
reinen rond de àankooDvàneen
huis.  (Al ! je  een pànd wi tkoDen
- vooÍ veten de betànsrijksre
irànkoop van hun iev€n _ heb i€
eiÊcnl i j l  ádvie\  nod'g op zevén
vÍ.]kr{en". ze8Í hii "Om re begn-
run neDJeeen àánnemer, een ar_
cnrte.t. een scharter en eetr vasr_
goedàdvis€uf nodig. Làrer in het

HOOG TIJO DAT NIET
ATTEEN'NONKEL
BOGTR'ADVIES GEEFT
B I  I D I  V O O R  V l t F N
BEI.AIIGBIJXSTE

-  AANKOOP
I^  VAN HUN LTVEN
I Hendrik Nelde (43)
proces ook een filcalisr en €en
Jur isr ,  en om de prur  zn taàs
nrogelijk r€ kÍUgen ook nosceni
een ondeÍhàndelaàr  [4er  mnn
20jdareÍvánng In de vàsrpoeil
sector durf ik re ,essen dài ik jn
mun €enrje dre zeven Derson€n
kàDb€l ichàmen,
Kopers kunnen Nelde ook a eeÍ
miar inhrr€n om bÍvoorb€eld
de pÍijsonderhandetinsen te

doen. (Dàn spÍeken we opvoor
nànd cen vrÍe pÍiir at,. zeqr hn.
(Al \  ze wr l len dár  rk  detooD van
het begin rot her einde begèlejd.
vÍaag rk een comnrissie vàn j%
van d€veÍkooppnjs.tr
Welvr€emd is dàt Netde oD ziin
websi reookhu'zen re kooÍ ;  àa;
biedt. Hij eerdu5 vàn rwee walte
t je \? 'Ab\o luur  nretu.  zesthÍ .  ( lk
heb jaren àt '  màketààr tewèrkr ,
màaÍ  dàr  heb ik  nu urreràaÍd
stopgezer. Dj€ panden zàten in
mUn porreferilte. maarztn over_
genomen door€en àndere make,
laar die de dossiers àtwer'{r.,

Nai'eÍ
Als de vasrgoedcoàch binnenkorr
,tn plàatsjev€Íove.top de martt
zullcn de màk€laàÍs her moereD
opDemen regen ondertesde on-
derhàndeldàrs rn p lààr(v;n vaik
onwelende en naiève kopers, (En
toch vind ik dir een soedezaak,.
zesr lajn Cook. afgevaardigd be-
sruuÍder vàn vàstsoedkàntoor
tF-A Eelgium. ,wa vrrgen ons
h'ef . r l jaren àf  wàdrom BetpeD
hetvertikk€n om voorz tke;e-
lansrijk€aànkopen g€er neutraà1
aovl€s In t€ \/rnnen, De meesle
l<opers zijn eÍechr van overruigd
.lat ze zowel ju ridisch ak bouw-
techni5th e| |om onde. lesd z n.
rerwr i ldàrme€íàtnrer  zo rs  "  

'

cook vraàsr b€rwijfetr of er op
kor te teÍmUn v€el  weÍk z. r l  2Un
voor d€ v i \ rsoedcoa.h.  , te  kunr
onzemakelaaÍsookinhurervooÍ
een nankoopopdràchf '. vertelr
cook. (Wí voeÍen dàn de onder
hándel insen en vÍàgen rn nr i t  t5 t
opdc be\par ing.  Al5 we ee' r  huj l
van 200_000€uÍo kunnen kopen
voor 180.000 euro, ,iin we dus
1.000 euro rÍkeren bespàirt de
koper 17.000 euro. Màdr echr
succesvol mag ik deze dienÍ nier
noemer,integendeel.'
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