
Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Stel u overweegt om uw woning te verkopen en 
bent nieuwsgierig geworden naar het Week-
end Open Huis. Dan kunt u een gratis waarde-
bepaling aanvragen. Tijdens dit vrijblijvende 
gesprek zal het Weekend Open Huis worden 
toegelicht en zal de makelaar een inschatting 
maken van de waarde van uw woning. Daar-
naast zal op basis van recente informatie over 
de huidige woningmarkt een verkoopplan 
worden opgesteld. Bij het tweede vrijblijvende 
gesprek bent u welkom bij ons op het kantoor. 
Tijdens dit gesprek presenteert de makelaar 
het verkoopplan en wordt in overleg met u be-
sloten wat de verdere ontwikkelingen zullen 
zijn. Wanneer u na dit tweede gesprek besluit 
de woning in de verkoop te doen komt u aan 
bij de tweede stap. 

Het Weekend Open Huis is een unieke verkoopstrategie die door Alders Ma-
kelaars in 2016 in het leven is geroepen. Hiermee bieden wij verkopers de kans 
om de woning te tonen aan alle belangstellende in één uur op één zaterdag. 
Tijdens dit uur leiden onze makelaars de kijkers rond. Dat het Weekend Open 
Huis een succes is blijkt zeker. Er komt niet alleen een hoog aantal bezoekers 
kijken bij de woning, maar 33% van de woningen worden direct verkocht door 
het Weekend Open Huis. “1 zaterdag, 1 uur, alle bezichtigingen! Dat scheelt 
opruimen!” Om u een idee te geven hoe het Weekend Open Huis in zijn werk 
gaat vindt u hieronder een stappenplan. Dit stappenplan start op het moment 
dat u nadenkt over het verkopen van uw woning en loopt tot het in de verkoop 
zetten van uw woning. 

Presentatie en Promotie
U wilt uw woning zo snel en goed mogelijk ver-
kopen. Daarvoor is een goede fotopresentatie 
van groot belang. Onze fotograaf komt bij u 
langs om een professionele woningpresenta-
tie te maken. Daarnaast zorgt ons marketing-
team voor de juiste promotie op het gebied 
van plattegronden, video’s, online campagnes 
en overige marketingactiviteiten. Voor iedere 
woning is een andere marktbenadering nodig 
en hier spelen onze marketeers dan ook goed 
op in met de diverse online en offline marke-
tinguitingen. Wanneer de verschillende activi-
teiten in gang zijn gezet wordt u doorlopend 
geïnformeerd over de verloop en resultaten. 
Daarnaast kunt u gebruik maken van het 
klantenintranet. U ontvangt hiervoor uw ei-
gen inloggegevens voor. Op het intranet kunt 
u onder andere de gemaakte afspraken en 
woningpresentatie zien. Daarnaast kunt u de 
statistieken van Funda hier ook terug vinden. 
Wanneer er veranderingen plaatsvinden, ont-
vangt u hier een melding van via het intranet. 
Wanneer alle informatie gereed is wordt uw 
woning aangemeld op alders.nl en Funda. Dit 
betekent dat u die komende zaterdag deel 
gaat nemen aan het Weekend Open Huis. Wij 
voorzien uw te koop bord van een Weekend 
Open Huis opzetbordje en vermelden uw wo-
ning op de website van het Weekend Open 
Huis. 

Weekend Open Huis 
De zaterdag van uw deelname aan het Week-
end Open Huis is aangebroken. De makelaar 
is een half uur van te voren bij u aanwezig, zo-
dat de voorbereiding voor het Weekend Open 
Huis optimaal is. De makelaar ontvangt alle 
bezoekers, verzorgt de uitgebreide rondlei-
ding en zorgt ervoor dat alles zo soepel mo-
gelijk verloopt. Wanneer er veel bezoekers 
worden verwacht zorgen wij ervoor dat er 
meerdere makelaars aanwezig zijn en dat dit 
middels een stoepbord voor de woning ken-
baar wordt gemaakt voor de kijkers. Tijdens 
de rondleidingen kunt u even een uurtje een 
boodschap doen. De bezoekers kunnen de-
zelfde dag een bod uitbrengen op uw woning! 

Verkoop en afronding
Na afloop van het Weekend Open Huis ont-
vangt u per e-mail zo snel mogelijk een kor-
te update over het verloop van het Weekend 
Open Huis. Het is goed mogelijk dat de be-
zoekers op dezelfde dag al bellen voor een 2e 
bezichtiging óf dat er zelfs al één of meerde-
re biedingen binnen komen. Om u helemaal 
goed te informeren neemt de makelaar aan 
het einde van de middag persoonlijk contact 
met u op per telefoon. Wanneer er een bod 
is binnengekomen bespreekt de makelaar dit 
met u en wordt er in overleg met de makelaar 
een tegenbod gedaan. Aanvaardt u het bod? 
Dan kunnen wij de verkoop voorbereiden. 


