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Wie zijn huis wil verkopen, kan ‘m maar beter goed onderhouden. 
Want de koper van nu koopt niet zo snel een klushuis meer. 
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komen reserveren voor onderhoud, 
ook al heb je geen verkoopplannen. 
Als het toch zo ver is, dan ga je een 
stuk assertiever de markt op.’

Voor veel huiseigenaren is dat nog 
niet vanzelfsprekend. Bijna een kwart 
van hen voerde dit jaar geen regulier 
onderhoud uit aan hun huis, zo blijkt 
uit een peiling van Vereniging Eigen 
Huis onder ruim duizend woningbe-
zitters. Bijna 70 procent van hen zag 
af van groot onderhoud, zoals nieuw 
sanitair of nieuwe dakbedekking. 
Kleinere verbeteringen, zoals de plaat-
sing van dubbel glas, liet 76 procent 
dit jaar na. 

‘Gebrekkig onderhoud is van alle 
tijden’, zegt Kersemakers. ‘Men geeft 
het geld liever uit aan een vakantie. 
En als de portemonnee wordt getrok-
ken voor onderhoud, moet het zijn 
voor iets dat mensen kunnen zien. Ze 
ervaren meer plezier aan een nieuwe 
badkamer dan aan nieuwe dakbedek-
king.’

Welke reden huiseigenaren ook  
hebben om het onderhoud te laten 
verslo�en, de koper heeft er geen 
boodschap aan, zegt Kersemakers. 
‘Woningen uit de jaren tachtig en ne-
gentig zijn onder kopers niet voor 
niets geliefder dan oudere huizen. 
Daarbij weet je dat je niet meteen voor 
grote onderhoudskosten komt te 
staan.’

Hoe ouder, hoe duurder
Hoe ouder het huis is, hoe hoger de 
kosten zijn voor achterstallig onder-
houd, waarmee kopers direct na de 
overdracht worden opgezadeld. Die 
zijn niet misselijk. Kopers van de nu 

zo populaire tussenwoningen uit de 
jaren dertig, zijn daaraan direct ge-
middeld 14.500 euro kwijt, zo blijkt 
uit de bouwtechnische keuringen van 
Vereniging Eigen Huis uit de jaren 
2010 tot en met 2012. Ter vergelijking: 
de kosten voor achterstallig onder-
houd aan een huis gebouwd vanaf 
1990 zijn doorgaans 3.200 euro. 

‘Woningen kun je vergelijken met 
auto’s’, zegt Kersemakers. ‘Veel men-
sen willen graag in een grote klas-
sieker rijden zoals een Volvo Amazon. 
De meesten zien daar om praktische 
en financiële redenen van af. Ook 
grote oude huizen zijn duur in de 
aanschaf en in onderhoud. Heb je 
zo’n huis te koop staan dat ook nog 
eens slecht is onderhouden, dan moet 
de koper echt verliefd zijn op je wo-
ning en een dikke portemonnee heb-
ben.’

Je kunt de zaken voor zijn door re-
gelmatig onderhoud uit te voeren, zegt 
Kersemakers. ‘Het mooiste is als je 
kunt aantonen dat het onderhoud al 
jaren wordt uitgevoerd door profes-
sionals. Zie het als een onderhouds-
boekje van een tweedehands auto. Als 
dat vol staat met stempels van de 
merkgarage, heb je meteen een beter 
gevoel bij die wagen.’ 

Volgens de bouwkundige komt een 
goed onderhouden woning bij verkoop 
ook veel beter over op de kijkers. ‘Als 
ik een huis aantref met een verwil-
derde voortuin, word ik achterdoch-
tig’, zegt Kersemakers. ‘De eigenaar 
houdt blijkbaar niet echt van zijn huis. 
Waarom zou ik het dan kopen? Als 
hij zo met zijn voortuin omgaat, wat 
tref ik dan nog meer aan?’

‘Bij een verwilderde voortuin, 
word ik achterdochtig. De 

eigenaar houdt blijkbaar niet 
echt van zijn huis’

Wie een slecht onderhouden of ge-
dateerde woning nu wil verkopen, 
loopt snel achter de feiten aan, zegt 
John Kersemakers, bouwkundige van 
Vereniging Eigen Huis. ‘Woningbezit-
ters moeten een deel van hun jaarin-
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 V
ier jaar geleden nam Dave 
Zwarts een besluit. De 
uren die de bedrijfskun-
dige doorbracht in de 
dagelijkse files van en 

naar zijn werk nabij Eindhoven, be-
steedde hij liever aan zijn gezin. Ver-
huizen dus, weg uit zijn starterswo-
ning in het Limburgse Horn, op naar 
de omgeving van de lichtstad. De 
woningmarkt stond er, zeker in Lim-
burg, niet goed voor. Toch was Zwarts 
ervan overtuigd dat hij een koper zou 
vinden. Als hij zich maar aan een uit-
gekiend plan zou houden. 

‘Mijn vrouw en ik stelden eerst een 
kopersprofiel op’, zegt Zwarts. ‘Wij 
mikten op jonge koppels zonder kin-
deren, met een drukke baan die geen 
zin hebben om te klussen. Zij willen 
een huis waar zo in kunnen. Dat be-
tekende dat er nog wel wat aan onze 
woning moest gebeuren. Al was het 
om de concurrentie te verslaan.’

Hoe die concurrentie eruitzag, werd 
duidelijk na een uurtje rondneuzen 
op Funda. ‘Ik schrok mij wezenloos 
van al die te dure, slecht onderhouden 
huizen’, zegt Zwarts. ‘Vaak stonden 
die al meer dan een jaar te koop. Dat 
moesten wij echt beter doen.’

Drie jaar besteedde hij aan re-
search, zocht uitgebreid naar de 
juiste makelaar, bedacht de verkoop-
strategie en renoveerde zijn woning. 
‘Je huis verkopen is een puur zake-
lijke transactie van een hoop stenen. 
Dat vereist een planmatige aanpak’, 
zegt Zwarts. ‘Een neutraal ingerich-
te, goed onderhouden woning tegen 
de juiste prijs vindt altijd een koper.’ 
Zwarts verving daarom vrijwel met-

een de gedateerde badkamer. Geen 
fratsen, gewoon degelijk sanitair in 
wittinten. Prijzig, maar de andere 
plannen waren vriendelijker voor de 
portemonnee, zegt Zwarts. ‘We koch-
ten geen nieuwe keuken, maar ver-
vingen alleen het werkblad. Zo zag 
de keuken er meteen frisser uit.’

Corporatie doet het wel
Zwarts’ renovatie was slim. Want het 
aantal kopers dat slecht onderhouden, 
gedateerde  woningen links laat liggen, 
zal de komende jaren waarschijnlijk 
toenemen. Een belangrijke reden 
hiervoor is dat de koper een verbou-
wing of achterstallig onderhoud zelf 
moet betalen en tegenwoordig nau-
welijks kan meefinancieren in een 
hypotheek. Per 1 januari 2015 kan nog 
maximaal 103 procent van de woning-
waarde worden geleend. Dat percen-
tage wordt de komende jaren staps-
gewijs verder verlaagd naar 100 
procent in 2018.
Woningcorporaties en projectontwik-
kelaars spelen met name in de Rand-
stad op deze ontwikkeling in door 
kant-en-klare appartementen op te 
leveren. Deze zogenoemde ‘sleutel-

klare’ woningen zijn vooral aantrek-
kelijk voor het publiek dat Zwarts op 
het oog had: druk, niet zo handig en 
weinig geld voor een verbouwing. Dat 
betekent meer concurrentie voor par-
ticuliere verkopers.  

De koper moet 
een verbouwing 
zelf betalen en kan 
die tegenwoordig 
nauwelijks 
meefinancieren in 
een hypotheek
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Verkopers die hun slecht onderhou-
den woning als ‘klushuis’ te koop wil-
len zetten, raadt Kersemakers aan nog 
eens goed na te denken. De koper van 
nu is volgens de bouwkundige gemak-
zuchtiger, maar vooral minder handig 
dan voorheen. ‘Veel ouders willen dat 
hun kind naar de universiteit gaat,  
zodat hun zoon of dochter niet met 
de handen hoeft te werken. Met name 
jonge mensen hebben het klussen niet 
van huis uit meegekregen of hebben 
er geen zin in. Daarmee moet je als 
verkoper rekening houden.’

‘Verven is verkopen’
Niet iedere huiseigenaar kan een 
grondige renovatie betalen. ‘Het is de 
kunst je huis voor zo weinig mogelijk 
tijd en geld toch aantrekkelijk te ma-
ken voor een breed publiek’, zegt 
vastgoedstylist Paula Bullard. 

Ruim duizend huizen heeft de van 
origine Amerikaanse makelaar annex 
marketeer Bullard naar eigen zeggen 
onder handen genomen. Als vast-
goedstylist analyseert ze onder meer 
de woning en de buurt, stelt een pro-
fiel op van mogelijke kopers, doet 
marktonderzoek en adviseert verko-
pers over eventuele verbouwingen of 
aanpassingen. 

Wie geen groot budget heeft om zijn 
huis te laten schitteren, hoeft in prin-
cipe alleen een pot verf te kopen, zegt 
Bullard. ‘Ik zeg altijd: verven is verko-
pen. Is je keuken gedateerd? Vervang 
de deurtjes of verf ze. Dat ziet er met-
een frisser uit voor de foto’s op Funda. 

Oude badkamer? Doe het voegwerk 
opnieuw en vervang een oud douche-
gordijn. Kleine moeite, groot e�ect.’

Bullards belangrijkste advies is voor 
menig huiseigenaar vaak het moei-
lijkst te verteren. ‘Neem emotioneel 
afscheid van je huis. Als je te gehecht 
bent aan je woning in de huidige staat, 
kan ik weinig voor je doen.’

Onlangs bezocht ze een grote, vrij-
staande bungalow aan de rand van 
Eindhoven. De woning stond ruim 
een jaar te koop, tot onbegrip van de 
verkoper die er een realistische prijs 
voor vroeg. ‘Het huis had een ouder-
wetse grenen vloer, zalmroze binnen-
muren en een kersenhouten keuken’, 
zegt Bullard. ‘De verkoper liet  het 
jaren geleden zo inrichten door zijn 
inmiddels overleden vrouw. Het was 
pijnlijk voor hem om het stempel dat 
ze op het huis had gedrukt te zien 
verdwijnen. Ik adviseerde hem de 
muren en de keuken te schilderen. 
Simpel, maar e�ectief. Binnen een 
week was de bungalow verkocht.’

Opvallen moet je
Het klinkt als een mooi verhaal, zeker 
in crisistijd. Bullard begon in het na-
jaar van 2008 als vastgoedstylist, aan 
het begin van de recessie. ‘Juist daar-
door kreeg ik de kans meer mensen 
bij te staan’, zegt Bullard. ‘In de Ver-
enigde Staten is het al jaren heel nor-
maal een vastgoedstylist in te scha-
kelen als je je huis verkoopt. De crisis 
heeft mijn vak in Nederland volwas-
sen gemaakt.’ 

Bullard is niet bang dat ze door de 
aantrekkende woningmarkt overbo-
dig raakt. ‘Het is nog steeds een ko-
persmarkt. Kopers hebben nog steeds 
veel keuze en hebben geen zin ergens 
doorheen te kijken. Hebben ze een 
slechte eerste indruk? Dan gaan ze 
naar de concurrentie. Als verkoper 
moet je een onderscheidend huis bie-
den – you have to stand out.’

Dave Zwarts had geen hulp nodig 
om zijn huis te verkopen. Zijn zorg-
vuldig uitgewerkte plan slaagde: een 
dag nadat zijn kant-en-klare starters-
woning in Horn op de markt ver-
scheen, werd deze vorig jaar voor 
vrijwel de vraagprijs verkocht. En dat 
is zijn eigen verdienste, vindt hij. ‘Het 
viel mij tegen hoe weinig makelaars 
adviseren over de staat van onderhoud 
en kleine aanpassingen aan je woning 
die de verkoop kunnen versnellen’, 
zegt Zwarts. ‘Daarom moet je zelf je 
gezonde verstand gebruiken. Je hebt 
echt meer invloed op de verkoop van 
je huis dan je denkt.’  

  Welke verbouwing levert het mees-
te geld op? Doe de verbouwkostenscan: 
eigenhuis.nl/verbouwkostenscan

 Een verbouwing in gedachten en 
weten wat dat ongeveer kan kosten? 
eigenhuis.nl/prijzenindicator 

 Een overzicht van alle tools die met 
verbouwen te maken hebben is te vin-
den op: eigenhuis.nl/overzicht

Exclusief voor leden:
 Collectieve Inkoop Energie 
Exclusief voor leden:
 Collectieve Inkoop Energie 

verlengde
inschrijving

De Collectieve Inkoop Energie heeft nu speciaal voor onze leden een verlengde inschrijving. Uw voordeel: de 
scherpste tarieven zijn inmiddels bekend. Wanneer u zich nu inschrijft heeft u binnen enkele dagen een aanbod dat 
helemaal aansluit bij uw huidige verbruik. Inmiddels zijn al ruim 155.000 huishoudens voor het eerst overgestapt via 
de Collectieve Inkoop Energie. Zij besparen nu gemiddeld € 245 per jaar op hun energierekening. Weten wat u jaarlijks 
op uw energierekening kunt besparen?

        Schrijf u dan uiterlijk 15 december in op veiligsamenoverstappen.nl        Schrijf u dan uiterlijk 15 december in op veiligsamenoverstappen.nl
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‘Kopers hebben 
nog steeds veel 

keuze en hebben 
geen zin ergens 

doorheen te kijken’
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