VASTGOED

Hendrik Nelde,Nelde nv

"Markt schattoegevoegde
waardevan
onzedienstverlening
steedsbeterin"
Vostgoedmokeloorsmoeten verder blijven investeren in
professionoliteit, kwoliteit en communícotie. Dot zegt
Hendrik Nelde, oprichter en gedelegeerdbestuurdervon
het Gentse vostgoedkontoorNelde nv en sinds dit joar
voorzitter von CIB Oost-Vloanderen.Zelf voegde hij de
voorbijejoren de dood bij het woord door zijn kontoorin de
regio Gent uit te bouwen tot een hoofdrolspeler,woor
momenteel 12 bedienden oplossrngenzoeken voor elke
'ln
vostgoedvroogvon het cliënteel.
een vostgoedkontoor
spe/ende medewerken een cruciolerol in het beholenvon
"
de resu/toten.
Een vastgoedkantoormet l2 medewêrkers is in België een
"Gemiddêld
uitzondêring.
werkt een makelaarskantoor
in Belgiëmet 2,4
personen,"vertelt HendrikNelde. "Dikwijlszijn dat de zaakvoerder,
zi,n
partner en een parttime tipgever of administratiefmedewerker Hêt

je hebtde
HqtdnkNelde:"HetberoEvonvostgoedmokeloot
wrdt st€êds
ing€#kkêder:
gefuiwen,hetbeddjfsvostgoed,
residatiële
devehuurmo*t,hettok€npokket
vonende
wewinga/u desndioJs,
enzov@rL"

illustreen hoe versnipperdonzê markt is. Ter vergelijking:in onze
gemiddeld4,6 medewerkers.
buurlandentelt eenvastgoedkantoor
Datje
met twee en een halvemedewerkerje cliënteelniet in alle onderdelen

en de wetgevingover de syndicus,enzovoort. Met 12 geschoolde
medewerkershebbenwij een degeliikekennisover het merendeelvan
dezeonderdelen.Wij spelenin dezemarkt daardooreen belangrijke
rol,

vande vastgoedmakelarii
evengoedkanadviseren,
spreektvoor zich.Dit
beroep wordt nameliiksteeds ingêwakkelder:
ie hebt de residentiële
gebouwen.het bedrijÍsvastgoed,
de verhuurmarkt,het takenpakketvan

lt

Bedrijís- en Kantoorbouw

zekerin de rePioGent."

"Wiekwaliteit
wil,neemt
betergeenrisico's."

"To€n
wij eenaannemer
kozenwarende criteraa
kwaliteiten rnelheid.
Alleenis hêt /oalsbriwi,n,
pasnadatie ervanpíoeÍt.Wij
ie kenthetresultaat
lunnennu,nà àÍloopvÀnon?ebouw /eggendal
de NV [4athaeu
Gijbelsde kwaliteÍgeleveíd
heeft
peí€d
waaÍvooÍ
ziibekend
Píimaafgeweíkt,
staan.
bjnnende slrakketimingen met eenzeergoede
(ommuni(atie
naaÍonsenonzear(hrle(ten.
Hetis
ookeenaannemeí
metmensen
diehunvakkenneÍ.
Mensendaesteedsoplos5ingeo
aanÍeiken,
nooit
pÍoblemen.
Datbedoelikmetrisico!veÍmiiden."
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Mêe.wetenoverÍêalisaliesin uw sêdoroÍ uw buuÍ? Nieuwbouwrenovatieoí kleineaanpassingrwe*en?
Íel:+32(0)89
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"l'1et

Dat gebiedkent HendrikNelde,op het vlakvan vastgoed,
als zijn
"Groot
broekzak.
Gent is eendoorzichtigeen fairernarkr."zegrhii. "l.1er
zijn 220.000inwonersis dit stedelijkgebiedkleinerdan Brusselen
Antwerpen,waar internationaleen institutionelespelersmee de regels
bepalen,en groter dan de meesteprovinciesteden.
waar eên handvol
makelaars en vas(goedinvesteerders
de markt controleren. Die
kenmerkenmakenvan Groot Gent een boeiendevastgoedregio."

het CIB Oost Vlaanderenhouden we onze 185 leden tijdens
maandelijkse
vergaderingen
en via nieuwsbrieven
op de hoogtevan alle
ontwikkelingen
en CIB leden kunnenook tegen zeer degelijketarieven
cursussen
volgenbij het VIVO,het VlaamsInstituurVastgoedopleiding.
Die
inspanningen
leverenresultaatop. want de toegevoêgde
waaidevan onze
dienstverlening
wordt door de markt steedsbeler ingeschat.
De cijfers
is van
liegener alvastnietom: het marktaandeel
vande vastgoedmakelaars
ongeveêr24%in 1994gestegen
naarmeerdan50%in 2006.

"Het mdrl<toondeel

'No cure,no pay'

vonde vdstgoedmokefoors
is yonongeyeer
24%in 1994
gestegennoor meer dan 50%

Beroepdoenop de servicevaneenvastgoedmakelaar
biedtdanook heel
"Wij
wat voordelen.
werken bijvoorbeeld ahijd met schriÍtelijke
die voldoenaanallewettelijkebepalingen,beklemtoont
overeenkomsten,
"
HendrikNelde. Dat biedtzekerheid
bijbelangrijke
aan enverkoop oí ver
huuóeslissingen
waar dikwijlserg grote bedragenmee gemoeidzijn. Een

in 2006;'

gebouwkopenof verkopenvergtbovendien
veeltijd. Particulieren
hebben
die tijd meestalniet,maarwij wel omdarhet ons beroepis. Wij zorgener
ook vooa dat we enkelpotendeelgelhteresseerden
met een aangeboden
pand in contact brengen.We koppelen kopers en verkopers heel
doelgerichtaan elkaar Voons werken de meestemakelaars
volgensde
formulê no cure,no pay'.Alleenalser een overêenkomst
tot standkomt,
moet er een commissie
worden betaald.Die commissiebedraagtmeestal

Professionaliteit
stiigt
Hoewel de vastgoedmarktbehoodijk versnipperdblijít. neêmt dê
profêssionaliteit
vande sectorde laatstêiarênsterktoe. 'Voool dankzijde
inspanningen
van het BIV het Beroepsinstituut
vanVastgoedmakelaars,
en
het ClB. de Coníederatie
van lmmobaliënberoepen,"
zegtHendrikNêldê.

3%vande verkoopprijs,
wat heelweinigis. Gemiddeldhaalteen makelaar
namêlijkl0% tot 15%meer uit de verkoopvan een gebouwdanwanneer
'
de verkooozelí doet.
eenDarticulier

"Gemiddeldhoolt een mokelaor
I0%tot I5% meer
uit de verkoopvon een gebouw
dan wonneereen particulierde

verkoopzelf doet."
Strategischeparticipaties
NaastNeldenv heeíiHendrikNeldenogtwee anderevasrgoedvennoot
schappen:
Bênone,waarinhij mêt twee andêrevennotenactieíis. en een
Onder
vestigingvan Gll"lOV nv (Gense Investeringslt4aatschappij
"Alleen
Vennootschapsvorm).
bij Nelde nv treed ik op de voorgrond,"
"Bij
veneh Hendrik Nelde.
Bertoneen Gll'4OV nv werk ik achter de
schermen.De vastgoedkennis,
die ik het voorbijeanderhalve
decennium
dankzijhêêl wat commêrciëlesuccessen
heb verwoNen, wil ik blijven
verzilveren.Daaromzoek ik gewetensvolle,
proÍessionele
medêwerkers
en/of partners,al dan nietlit de sectorWant ook wie zijnof haarsporen
heeít verdiendin een anderesector,maar een Srote interesseheeft in
vastgoed,
kaneenrol spelenin onzestratêgischê
uitbouw.Concreetzoeken
wij een partnerdie veel kaasheeftgegetenvan peoplemanagement'
en
professionaliteit
hoogin hetvaandelvoen.
Tegelijkenijd
staanwijopen voor
met een BIVerkendemakelaarmet langetermijnvisie.
een samenwerking
Doel is onze activireituit te bouwen lot een marktleiderin de regio.
panicipaties
Daarvoorhebbênwe de juistemensenen strategische
nodig."
lYeerinÍo:www.vastgoedconsultancy.be.
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