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Het RE./MAX-concepr
ontstondeendertigtaljaargeleden.-locn
beslootde AnrerikaanDaveI-inigereen èigenvaiteoedbedrijf
te startenna sleclrteervaringenbijanderemalielaar.s.
Hijoptecrrle
voot-hel opzetten van liantoren nret r.oltijdse
1:r.rtÍèssiolele
mecler,vell<els
clieceu maxintaalqedeeltevan lrrrrrcornntissics
kr.rnnen
houclcnlt.'alcstite ma\irltuns oí RI;,'i\lAX)cu ccu minimalemauagentent
feeen bijdragetot de vastekostcnvan cen
kantoormoeten afdragen.Die lbrrrule spoort mitkelaarsaatl tot
een ntaximalepr.oductiviteit.
Von clerf)ecken steltdat de makelaarstot go prccent van dc cqumissieop eerrtranJactiebehouden.Hij betoogt dat dit pcrcc,nlage heelrat hogel ligt ciur hetgeenmeden,er.lier.s
r,antr.aditi,
onelelanriliebedlijven
of ander.e
fi.lnchiscbedrip,cn
orerhorrden.
De bijdragedie de RÈ/MAX-makelaar.maandelijks
betaaJtstaat
vilst. Ditbetekent dat r,er.kopelser.allebaatbij hebbenzoveelntogeiijk transacliesrond te kr.ijgen.Dc mecst compententeen
succesvolle
verkopersrvor.dendoor dit systeemgestirnuleerd,zegt
Von dcr Decken.Dat is volgenshem de redenivaarom de orgànisaticZ4.oooutakelaarstelt nret meer dln 4.Joo l<tnforc:tin
voor tlansacties,
4t landcn.\ÀÍezijn rnarlitleider.
bctoogt\bn dcr
Deckcn.i lij vocgt daaraantoe dat het bedr.ijfin de óp ,o van
dc franchis-ekctensop n ereldschaalthLtishoor.t.
RE,'l\4AXEuropa rver.din r994 a)sonclerneming opger.ichtorl
de.regionaleflanchiser.echtenin Eur.opaen lsraël tc ver.kopenen
bchclen.De alclelingvcftegenrvoordigtde grootstc expansievoor.
dcglocp. De regiobestrijktintussen34landcncn eentotalebevolking van 36o miljoen in!vone!s.Vindaag heeft llE/ jltAX
Europarcgionaleclirecteursin zolvatalle Iuropese landenmet
uitzondering vln Fr.ankr.ijken f)eucmarken. Ool< hct r oor.maiigeOost-ELLrrrya
ligt nog buiten het actieterrein.

Ilh.'\'1-AXbiedt dc fl arrchistncruet cen .,rnrplcct
frogr.arrrula
onr-iclsterrnencle
cliensten.[)e or.ganisatiebirlL lregel.,icli:rgin de
c*clglngsfase lan dc bcstlandc ntanier\.artrrerken nalrr hct
RE.l\{AX-systeerr.F{endrikNclde,de malielaar.die
het kantoor
in Cent runt, licht toe dat ce'nREz,NÍAX-lilntoo|oP trvec manicren l<anstarten-Othel n'or.dtecn volledig nieu\\'kantoot.
gcopenclrr aar zelf\tandigc rrlakelaar.s
zich lirrnnenop cÍ)ten.
Ofi!cl n'ordt een bestaandliantoor omgerr)l.mtl. Volgcns Nelde
staathet bujtent\rijfèldat het traditionelenraLelarr.sliantoor
clat
rond een persooDdraait.tct dode is opgeschrcr.eu.
OPLEIDING
liL,' rv-jAXlian voorts de intelne shuctrLr.c.r.irro
en ,rr.ganisatie
van
de onclcr-lcningbcgelciclcn.t)c orglnisuticbictlt ccrrrontinue
oplciding op ailc nivenrs. Voorts \\'ordt on.lerst!,r.nling\:(Jor
coullllulicatiecn marketinggeboden.Da, gcldt ook bij cleLritrvcrl(ing\,altcen gcavanceerdin [ornraticarsvstccnl
cn cen mo. l r r l eo p d e r r e b , . i t cT.c r rs l o l t el c u r r n crrlrer . r : r l i , . l , r r r ' . , l c , . h r c n r e r
aànscminarieseDbc'urzetdie henin staatstr-llcnen aringtn rnei
coJlega's
uit te * issc'len.
Itli.'l\,1;\Xis hoofdzalieiijkop de residentiLicmirrkr actiel -lbcl)
lcunnenook malielaalsclieziclrhebbengespccilliseer.d
in cotrntclcieelvastgoecl
bij het uetrverkaansltritcn.
Z-ijkLrnrenzichop
huu niclleconccntt-elc'n
terrrijl ze van de onclcr.sterrning
vangernecnschappclijh
kantoor gebruiknakcn.
C)Jneen l(alltoor o!er zijr b!eilk-c\1rnt. h(.lirl'rlnr.rcl lr.l or,rridclclcl4.6Lnaiiclaalstcller. Zil zijrrgediroirlerrzt:er.nler.t
te
()nldatcen pancldat ze iiaDgel,,riLcl1
rc;tgc.ren
Llcgc binnentle
liot tstekerenrtror-iedereenin het lct \r.t'rlii'e.;chii<i:lnlrroldt.
Von del Declten besluit dat dit s.ystcemvor)r.ll de klanI tcÍ]
gocde komt- Dic kritgt imDrerszo snelmogclijli hct gr.ootsteaanbod voorgelegd.Orr de consumentin eenvell r.ourreirsr.elatie
tc
betrekken,onclelteliencn
allemakelaar.s
\ lr1 IiL l\lAXeeneigcn
ethischecocle.
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