PROFIEL
VASTGOEDKETENRI/MAX HEEFTGROOTSEPIÁNNEN IN BETGIË
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W)lgcn.lc u'eck (4)et1tRc/,V.tJ.-,een t).tn ale gr.ootste !ustgoe.lrnakcld.o.s etu'et.ken ter u,crelíI, zU ecrste t'astigit1g
in Relgië.Z(trgt lJet l)edriï u)(tr een adftlrerscbU irin!! in

et moetgezegd:de nieuwkomerop de Belgischevastgoedmarktheetiambitie.,,Binnentien iaarwillen we
in Belgiëeennetwerkvanhonderdtot 150kantoren
uitbouwen."ze9tM.tÍhias yon der Decken,directeurvoor
Re/|,íar Belgíè-Luxemórrgen houdervanhet masteÍianchisecontractvoor beidelanden.,,Enwe gevenonszelfvijfjaar de
tijd om marktleider
te wordenin België."
Century21,Era endeonafhankelijke
makelaars
in residentieel vastgoedin onslandzijn dusgewaarschuwd:
hetAnerikaanseRe/Maxzal zichniettevredenstellenmeteentweederangspositie.
Op 6 septemberopentin Cent het eersteBelgischeRe/Mu-kantoorzijn deuren.Nogdirjarr wil Re/l\4arÀ:.
kanloren
hebben
in onsland...Voorlof,ig
óncenlrerenwe ons
op OosrVlaanderen,"
zegtMathiasvonder Decken.,,Wantde
meerwaardevaneennetwerkkomt pastot zijn Íecht alsde kantoÍendichtgenoegbij elkaarliggen."

Opzoeknaartopverkopers,..
Hel typischeAmerikunsesuccesverhual
vanRe,A4ax
beeint
in lq73.DavcLi iger is rl enkelejrren topverkoper
bij èen
middelgrootmakeluankanroor
Op Ëendrg ireeirhijer ge"noeg
vandal zUnveelminderprerterenrle
collega'snagenoeg
evenveelverdienen
aJshij. Hij dientzijn onlslagin enbeginrmereen
eigenmakelaalslanloorln datzelfdejaar openrhij nogzeren
kantoren.In 1978vien Re/Marde openingvanheihonderdste
kantooren sluit de duizendsternakèlaariichaanbii het neG
werk.
,,Hetsuccesende snellegroeivanRe/Maxzijn grotendeels
te verklrrendnorde manierwaaropde makeharsrirordenvergoed."veneltMalhirs\ onder Declen.,.DaveLinigerheefteen
uniekeíÍuctuur gecreëeÍd
waarinmensen
./oalshij-zell.protersionelemakelaandieveelverkopen.
echtbeloondwordênvoor
hun inzel.Daardooroefenenwê eengroteaantrellingskracht
'
uitopdetopverkopen.

DesnellegroeivanRe/Maxis
gÍotendeels
te verklaren
doorde manier
waaropdemakelaars
wordenvergoed.
Vandaagtelt Re/Maxruim 74.000makelaarsen meerdan
4300kantorenin 4l landen.Met de slosan'Niemandin de wereld verkqrepl
rnsqlyasrgoed
dan Re/tr4ax'ei\r herbedrijfook
het marktleiderschap
in de sectoroD.Wathetaantalkantoren
betreft.moetRe,Mai wel de (eveneèns
Amerikaanse)
franchisekeren
Century2l (6600kantoren)latenvoorgaan.De eigenaarvanCentury21, CendantCorporatiot, heeftoverigéns
ookEra(2500kantoren)
in zrjnponefeuille.
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Op 6 septetnbet
opent in Gent
tre, eersle Betgtsche Re/Mar-

Re/Max

zes

...maarlieÊtgeen
cowboys
'broker-owner'

HendríkNelde,
vanRe/MtLrPremier.het
eerstekantoorin Gent,legtuit wat die uniekestructuurjuistinhoudt...ln eenRe/Max-kantoorwerkenverschillendemakelaars.Ze delendusdezelfdeinfrastructuur,
betalendaarookeen
maandelijkse
bijdragevoor.maarde commissies
op de verkopen stekenze wel voor het grootstedeel in eigenzak."Concreet:slechts20 o/ovan de commissiesaat naar de brokerownerdeeigenaa-r
vanhetkantoor.en naarRe/Max.dathetondermeeraanwendtvoorcommunicatie
en reclame.De overise
80 I wordt rerdeeldonderde inkoperen verkopervanhit
pand,overigensmeestaldezelfdepersoon.,.Dankzijde ondersteuningvanhet kantoorkunnende verkoperszich bijna voltijds toeleggenop wat zehet bestekunnen:het verkopenvan
vastgoed."
Bestaathet risico dan niet dat Re/Maxvooralde cowbovs
vande sector/al aanrrekken?"Nec."
untwoordt
HendrikNélde."Wezullenalleend oorhetBIV (BeroepsínstiÍatt
v.n Vastgoedmakelaars)erkendemakelaarsaanvaarden.
Bovendien
moetenze verklarende 38 artikelsuit onzeRe/Max-cotleof
ellricste zullen naleven.En elke kandidaat-Íianchisenemer
wordt zorgvuldigdoor Re'Max gescreend."
Is er in Belgiënogwelplaatsvoormeerdanhonderdnieuwe
vastgo€dmakelaarskantoren?
,,Erzijn hierheelwat kleinekantoortjesdie meteenof tweemakelaars
werken.Ik vermoeddat
er daarveelmensenbij zijn die wel de stapwillen zettennaar
eeneigenkantoor,maarhetrisicoende investeringslast
trch te
grootvinden.Op diegroepmikkenwe metRoMax."
Ook Mathiasvon der Deckentwijfelt nietaande slaagkansenvanRe,4\4ax
in België..,ln alle landenwaar Re/Maxvan
startis gegaan,en datzijn er ondenussen
41. is hetuitgegrffid
toteensucces.
Waaromzouhetin Belgiëdannietlukken?"
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