
Overweldigend 
aanbod 

Op het moment dat je actief een huis gaat 
zoeken, valt het pas echt op. Er staan zoveel hui-
zen te koop. Zo ontzettend veel. De krant staat er 
elke zaterdag al vol mee, maar dat is niet eens het 
complete aanbod. 

Internetsite www.funda.nl wemelt van de huizen, 
maar ook daarmee heb je het nog lang niet ge-
had. Ook groepen makelaars die niet bij de Ned-
erlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zijn 
aangesloten, hebben vaak een eigen website. 
LMV, VBO, Era, Koophuis, Woonkrant, Woonplein. 
Dat zijn alleen nog maar de eerste sites die je 
tegenkomt als je ’makelaars’ intikt in zoekmachine 
Google. 
Op al die sites kun je heel gemakkelijk zoeken 
naar een huis (of appartement of stukje grond) in 
de voor jou geschikte prijsklasse, de goede woon-
plaats of nabije omgeving. Soms kun je zelfs het 
aantal kamers aangeven. Het probleem is dat je op 
geen enkele site een echt compleet aanbod hebt. 

Je moet dan eigen-
lijk al die sites af. 
Het leuke is wel dat 
je allerlei vreemde 
dingen ontdekt. Zo 
zijn er makelaars 
die de mogelijkheid 
bieden om online 
een brochure te 
downloaden, com-
pleet met foto’s en 

plattegronden. 
Handig, als het werkt (in de helft van de gevallen 
lukt het mij niet of niet goed). Andere makelaars 
bieden die service niet, en sommige bewust niet. 
Dat blijkt als je wat brochures gaat aanvragen. 
Die worden dan netjes, direct de volgende dag al, 
toegestuurd. Hartstikke goed.Alleen een week later 
krijg je de eerste ongevraagde post van dezelfde 
makelaar: ’We hebben een nieuw huis in onze 
portefeuille en misschien is het iets voor u.’ 
Als het dan gaat om een huis in een heel andere 
prijsklasse, met heel andere eigenschappen, dan 
voel je je wel een beetje bekocht. Zeker als je be-
denkt dat die makelaar door die brief waarschijnlijk 
aan de eigenaar van het betreffende pand heeft 
kunnen laten zien hoeveel moeite hij heeft gedaan 
om zijn huis te verkopen. 
Gelukkig zijn er ook makelaars die het wel begre-
pen hebben. Zij gebruiken internet om de surfers 
zo veel mogelijk informatie te bieden. Ze bieden 

zelfs complete virtuele wandelingen in de te koop 
staande huizen. Daarmee besparen ze niet al-
leen zichzelf een boel werk, ook de huizenzoek-
ers. Want in een oogopslag heb je gezien dat dat 
prachtige huis op papier, toch eigenlijk niks is. 
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Ilze Rike is samen met haar gezin 
bezig met (de voorbereidingen van) 

het bouwen van een eigen huis.


