
 

Alternatieve verkoopmethoden voor huizen in trek do or crisis 
 

Rotterdam – 25 maart 2009.  Een vijfde (21%) van de verhuisgeneigde huiseigena ren zoekt in de 

huidige economische crisis naar alternatieve verkoo pmethoden om zijn huis te verkopen. De 

uitwijk naar afwijkende verkoopmethoden zoals inter netveilingen komt doordat 72% van de 

woningbezitters zijn huis langer te koop ziet staan . Dat blijkt uit onderzoek gehouden onder 

450 verhuisgeneigde huiseigenaren in opdracht van h uizenveilingsite Bieden en Wonen en 

uitgevoerd door USP Marketing Consultancy. Volgens Bieden en Wonen wordt een huis via een 

online veiling snel verkocht omdat de lage beginpri js van een woning veel potentiële kopers 

aanspreekt. Daardoor wordt 50% van de huizen op Bie den en Wonen binnen 30 dagen 

verkocht.  

 
In het onderzoek komt verder naar voren dat 40% van de verhuisgeneigde huiseigenaren van 

mening is dat internetverkoop bij opbod een steeds belangrijkere plaats gaat innemen. Het 

belang van een goede makelaar is volgens ruim zes op de tien respondenten nog steeds groot, 

maar 34% vindt het tijd worden dat makelaars vernieuwen en dat een internetveiling bij opbod 

een goed initiatief is. Ook blijkt dat 55% van de verhuisgeneigde huiseigenaren vindt dat 

internetverkoop via opbod een belangrijke nieuwe dienst is voor makelaars. Michiel Muller, 

mede-oprichter en directeur van Bieden en Wonen: “Dankzij de kredietcrisis staan zowel 

consumenten als makelaars meer open voor nieuwe ideeën. De oude verkoopsystemen werken 

gewoon niet meer. Deze ontwikkeling zorgt voor een onomkeerbaar proces in de huizenmarkt. 

Nieuwe initiatieven zullen daarin een dominante rol gaan spelen.”   
 

Door een te hoge vraagprijs worden weinig potentiële kopers bereikt en duurt het vaak lang om een 

huis te verkopen. Maar door een veiling verloopt de verkoop van huizen een stuk sneller. De online 

veiling op Bieden en Wonen start bij een lage ‘vanafprijs’, waarna in een aantal biedronden de 

verkoopprijs wordt bereikt. Door de lage ‘vanafprijs’ worden veel potentiële kopers bereikt, wat de 

doorstroom van woningen bevordert. Het huis wordt pas verkocht wanneer de vooraf vastgestelde 

minimumprijs is behaald. Uit het onderzoek blijkt dat 30% van de verhuisgeneigde huiseigenaren zegt 

dat zij hun huis zouden willen verkopen via Bieden en Wonen wanneer het binnen 30 dagen verkocht 

kan worden, en 69% wil zijn huis laten veilen wanneer zij zeker weten dat zij het huis voor een 

bepaald bedrag kunnen verkopen.  

 

Voor nadere informatie:  

Bieden en Wonen 

Michiel Muller of Marc Schröder 

Tel. +31 (0) 20 - 6580678  

 

USP Marketing Consultancy 

Martijn Verschoor 

Tel. +31 (0) 10 - 2066901  

 



 

Definitie verhuisgeneigde huiseigenaar:  huizenbezitters die binnen nu en drie jaar willen verhuizen. 

 

Over Bieden en Wonen 

Bieden en Wonen is het derde project van Marc Schröder en Michiel Muller, die eerder de onbemande 

tankstations Tango en pechhulpdienst Route Mobiel introduceerden. Samen met internetondernemer 

Albert Akkermans willen zij nu de huizenmarkt openbreken. Op BiedenenWonen.nl worden huizen 

geveild via een transparante veiling waarbij meerdere geïnteresseerden tegelijkertijd kunnen bieden 

en elkaars bod kunnen zien. Ook weten zij wat de rangorde van de biedingen is. De bedenktijd van 

drie dagen wordt gehandhaafd en er is nog steeds het voorbehoud van het rond krijgen van de 

financiering. Ook kunnen potentiële kopers gewoon een technische keuring en taxatie laten doen.  

 

 

 

 

 

 


