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Re/Max zes

... maar lieÊt geen cowboys
Hendrík Nelde, 'broker-owner' van Re/MtLr Premier. het

eerste kantoor in Gent, legt uit wat die unieke structuurjuist in-
houdt. ..ln een Re/Max-kantoor werken verschillende make-
laars. Ze delen dus dezelfde infrastructuur, betalen daar ook een
maandelijkse bijdrage voor. maar de commissies op de verko-
pen steken ze wel voor het grootste deel in eigen zak." Con-
creet: slechts 20 o/o van de commissie saat naar de broker-
owner de eigenaa-r van het kantoor. en naar Re/Max. dat het on-
der meer aanwendt voor communicatie en reclame. De overise
80 I wordt rerdeeld onder de inkoper en verkoper van hit
pand, overigens meestal dezelfde persoon. ,.Dankzij de onder-
steuning van het kantoor kunnen de verkopers zich bijna vol-
tijds toeleggen op wat ze het beste kunnen: het verkopen van
vastgoed."

Bestaat het risico dan niet dat Re/Max vooral de cowbovs
van de sector /al aanrrekken?"Nec." untwoordt Hendrik Nél-
de."We zullen alleen d oor het BIV (BeroepsínstiÍatt v.n Vast-
goedmakelaars) erkende makelaars aanvaarden. Bovendien
moeten ze verklaren de 38 artikels uit onze Re/Max-cotle of
ellrics te zullen naleven. En elke kandidaat-Íianchisenemer
wordt zorgvuldig door Re'Max gescreend."

Is er in België nog welplaats voor meer dan honderd nieuwe
vastgo€dmakelaarskantoren? ,,Er zijn hier heel wat kleine kan-
toortjes die met een of twee makelaars werken. Ik vermoed dat
er daar veel mensen bij zijn die wel de stap willen zetten naar
een eigen kantoor, maar het risico en de investeringslast trch te
groot vinden. Op die groep mikken we met RoMax."

Ook Mathias von der Decken twijfelt niet aan de slaagkan-
sen van Re,4\4ax in België. .,ln alle landen waar Re/Max van
start is gegaan, en dat zijn er ondenussen 41. is het uitgegrffid
toteensucces. Waarom zou het in Belgiëdan niet lukken?"
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goedmarkt heeti ambitie. ,,Binnen tien iaar willen we
in België een netwerk van honderd tot 150 kantoren

uitbouwen." ze9t M.tÍhias yon der Decken, directeur voor
Re/|,íar Belgíè-Luxemórrg en houder van het masteÍianchise-
contract voor beide landen. ,,En we geven onszelfvijfjaar de
tijd om marktleider te worden in België."

Century 21, Era ende onafhankelijke makelaars in residen-
tieel vastgoed in ons land zijn dus gewaarschuwd: hetAneri-
kaanse Re/Max zal zich niet tevreden stellen met een tweede-
rangspositie. Op 6 september opent in Cent het eerste Belgi-
sche Re/Mu-kantoor zijn deuren. Nog dirjarr wil Re/l\4ar À:.
kanloren hebben in ons land. ..Voorlof,ig óncenlreren we ons
op OosrVlaanderen," zegt Mathias von der Decken. ,,Want de
meerwaarde van een netwerk komt pas tot zijn Íecht als de kan-
toÍen dicht genoeg bij elkaar liggen."

Op zoek naar topverkopers,..
Hel typische Amerikunse succesverhual van Re,A4ax beeint

in lq73. Davc Li iger is rl en kele jrren topverkoper bij èen
middelgroot makeluankanroor Op Ëen drg ireeir hijer ge"noeg
van dal zUn veel minder prerterenrle collega's nagenoeg even-
veel verdienen aJs hij. Hij dient zijn onlslag in en beginr mer een
eigen makelaalslanloor ln datzelfde jaar openr hij nog zer en
kantoren. In 1978 vien Re/Mar de opening van heihonderdste
kantoor en sluit de duizendste rnakèlaariich aan bii het neG
werk.

,,Het succes en de snelle groei van Re/Max zijn grotendeels
te verklrren dnor de manier waarop de makehars rirorden ver-
goed." venelt Malhirs \ on der Declen. ,.Dave Liniger heeft een
unieke íÍuctuur gecreëeÍd waarin mensen ./oals hij-zell. proter-
sionele makelaan die veel verkopen. echt beloond wordên voor
hun inzel. Daardoor oefenen wê een grote aantrellingskracht
uitopde topverkopen. '

De snelle groei van Re/Max is
gÍotendeels te verklaren door de manier
waarop de makelaars worden vergoed.

Vandaag telt Re/Max ruim 74.000 makelaars en meer dan
4300 kantoren in 4l landen. Met de slosan 'Niemand in de we-
reld verkqrepl rnsql yasrgoed dan Re/tr4ax' ei\r her bedrijf ook
het marktleiderschap in de sector oD. Wat het aantal kantoren
betreft. moet Re,Mai wel de (eveneèns Amerikaanse) franchi-
sekeren Century 2l (6600 kantoren) laten voorgaan. De eige-
naar van Century 21, Cendant Corporatiot, heeft overigéns
ook Era (2500kantoren) in zrjn ponefeuille.
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