Hoe ZoDus Makelaars het verschil maakt

Marnix van Bavel en Brenda van Hoek

Wie zijn huis verkoopt, wil op de eerste plaats de beste prijs. Daarnaast wil een verkoper dat zijn woning zo snel mogelijk wordt verkocht. En niet op de laatste plaats dat dit probleemloos en zorgeloos
verloopt. Snel, goed en zorgeloos, dus; daar staat ZoDus Makelaars
voor. Met een unieke aanpak en tomeloos enthousiasme heeft ZoDus
in ‘no time’ een plaats tussen de gevestigde orde ingenomen.
Marnix van Bavel is een bekend
gezicht in het Veghelse. Ooit als
jonge makelaar begonnen bij het
kantoor van Ferwerda, daarna had
hij jarenlang zijn eigen kantoor
Woonaccent en na een poos in het
bedrijfsonroerend goed gewerkt te
hebben, koos Marnix voor een terugkeer in de makelaardij. “Maar ik
wist wel: ik wil niet ‘just another’
makelaar zijn”, vertelt hij. Sinds oktober vorig jaar is Marnix met zijn
ZoDus Makelaars gevestigd aan de
Wiekslag in het centrum van Veghel.
Resultaatgericht
De Veghelaar brengt er, met commercieel medewerkster Brenda van
Hoek, zijn niet-conventionele kijk
op het verkopen van huizen in de
praktijk. Dat betekent: opvallen,
het verschil maken en telkens voor
het maximale resultaat gaan. “Als
je mensen die een huis gaan verkopen vraagt, wat ze willen, zegt
bijna iedereen ‘snel verkopen tegen
een goede prijs’. Daar ben ik op
voort gaan borduren om zo tot een
bedrijfsvisie met het beste resultaat te komen”, aldus Marnix van
Bavel. “Wij maken met onze opdrachtgever een prestatieafspraak:
ons honorarium (courtage) is voor
een (groot deel) afhankelijk van het
resultaat. Dat wil zeggen: als we
een woning voor een goede prijs
en binnen afzienbare tijd verkopen
dan worden we beter beloond dan
wanneer de prijs tegenvalt of wanneer een woning langer te koop
staat dan verwacht. Het belang van

mijn opdrachtgever komt daarmee
perfect tot uiting in ons beloningssysteem.”
Zekerheid
Zoals gezegd doet ZoDus Makelaars
dit op een onconventionele manier. Allereerst is daar het kopen
en verkopen met zekerheid. Iedere
woning die ZoDus verkoopt, wordt
bouwkundig gekeurd, een unicum
in de makelaardij. “Dat gebeurt
standaard aan het begin van een
koopproces door een extern bureau. Wij merken dat opdrachtgevers dit enorm op prijs stellen. Zij

krijgen niet alleen een compleet
inzicht in de bouwkundige staat
van de woning, ze komen ook niet
achteraf voor verrassingen of gedoe
over verborgen verbreken te staan.”
Daarnaast is er het prestatiecontract. Bij traditionele makelaars
is de courtage gerelateerd aan de
waarde van een woning. Zo niet
bij ZoDus. Marnix koos ervoor met
een zogenoemd bonuspercentage
te werken. Dit betekent dat de beloning van het makelaarskantoor
gekoppeld is aan het resultaat. “Slagen wij erin een woning snel te verkopen, hoe hoger de beloning voor
ons als makelaar is. Duurt het wat
langer, dan ontvangen wij ook een
lager courtage”, aldus Marnix, die
stelt dat op deze manier ZoDus er
alles aan doet een woning zo snel
mogelijk te verkopen.

Actief
“Wij wilden beslist geen traditioneel makelaarskantoor zijn”,
vervolgt Marnix. Een actieve en
creatieve insteek met de focus op
marketing vindt hij belangrijk.
Presentatie is dat ook, daarom dat
er ook met een eigen fotograaf gewerkt wordt. “We werken als een
hecht team, Brenda is bij alle huizen en bij iedere opdrachtgever
net zo betrokken als ik. Onze actieve benadering houdt niet alleen
in dat we veel aandacht besteden
aan de woning en haar bewoners,
het zit soms in kleine dingen zoals
het voorstellen om een muurtje te
texen of wat meubelen te verzetten
om een huis wat aantrekkelijker te
maken voor de foto’s en bezichtigingen. Als makelaar moet je niet
bang zijn om dit soort zaken aan te
kaarten.” Marnix en Brenda onder-

schrijven de kracht van marketing
en marktwerking, (zeker) ook in
een markt die soms wat oververhit
is. “Indien er meerdere kandidaten voor één woning zijn, kunnen
meerdere belangstellenden een bod
uitbrengen, maar dat moet je wel
zorgvuldig aanpakken. Dan kan
het gebeuren dat een woning voor
meer dan de vraagprijs verkocht
wordt. Maar ook een flyer in de bus
van de buren voordat een huis op
Funda te koop wordt gezet kan net
voor wat extra attentiewaarde zorgen”, vervolgt Marnix. Dat onder
meer hiermee het gewenste resultaat bereikt wordt, blijkt wel uit
het voorbeeld van een straat in ’t
Ven waar ZoDus in een jaar tijd zes
woningen wist te verkopen.
Het zijn er enkele in een reeks
van ruim vijftig huizen die ZoDus
in haar eerste jaar verkocht. Een
indrukwekkend getal waaruit
blijkt dat de visie en werkwijze
van ZoDus aanslaan. “Uiteindelijk
draait het allemaal, naast kennis,
om vertrouwen. Het doet ons goed
te zien dat onze opdrachtgevers in
ons concept geloven en dat betaalt
zich uit in een mooi aantal verkochte woningen. Dat is een mooi
succes maar nog belangrijker vind
ik misschien wel de tevredenheid
bij de woningverkopers. Als iemand
mij vraagt hoe we dat doen, antwoord ik: ‘Nou, zo maken wij dus
het verschil!”
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