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Het verkopen van huizen samen met de eigenaar is de meeste transparante
en natuurlijke manier van verkopen. Verkopen en helpen vanuit pure liefde,
openheid en altijd met de hoogst mogelijke kwaliteit. Waarbij de
persoonlijke situatie en het verlangen van de klant voorop staat. Dat is de
verbinding die je creëert als Verkoopexpert. Eigenaren houden zelf de regie
en samen met jou behalen ze het gewenste eindresultaat met zo laag
mogelijke kosten en de hoogst haalbare opbrengst. Op deze manier
besparen ze hoge onnodige kosten en krijgen de meest optimale service en
aandacht. In veel gevallen kan dit voor de eigenaar zomaar €50.000,- extra
opleveren!
Wie is een verkoopexpert?
Een Verkoopexpert is een specialist die met de hoogst mogelijke vakkennis en toewijding
samen met particulieren het totale verkoopproces van woningen op een simpele, snelle,
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transparante en eerlijke wijze begeleidt en uitvoert.
Liefdevol, empatisch, inlevingsvermogen, accuraat en oog voor detail zijn een aantal
kenmerken die jou een Verkoopexpert maken. Jouw passie om particulieren te helpen hun
huis te verkopen is vanzelfsprekend. Met een aanpak waarbij het hele huis onder de loep
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wordt genomen. Je voorziet de eigenaar van veel waardevolle tips, motiveert en denkt
mee vanuit het belang van de eigenaar. Je zorgt voor de beste kwaliteit in verkoopstyling,
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slimme meubelopstelling, fotografie, plattegronden, video, verkoopteksten. Bovendien
kun je de perfecte bezichtiging geven en/of de eigenaar een professionele training
aanbieden waardoor de rondleiding zelf kan geven aan potentiële kopers. Ook voor de
promotie en de administratieve afwikkeling inclusief koopcontract en notaris draai jij je
hand niet om. Kortom, Je biedt het volledige pakket dat bij de verkoop van een woning
komt kijken met empathie en een glimlach.

“Mijn huis stond jaren te koop. Nadat we de tips van
onze Verkoopexpert hadden uitgevoerd konden er
schitterende nieuwe foto’s gemaakt worden met als
eindresultaat VERKOCHT binnen 2 weken en ook nog
voor veel meer geld dan we ooit hadden verwacht!”
Verkoopexpert worden?
De markt groeit en er is meer dan ooit een verlangen naar een oprechte en plezierige
manier van huizen verkopen. Daarom is Karinhuis Verkoopexpert Academy gestart 2021.
Een praktijkgerichte opleiding waarin je in een jaar tijd dit mooie vak leert. Je leert van
diverse experts de geheimen die jou een succesvol Verkoopexpert maken. Bovendien kun
je direct starten. Onder licentie van Karinhuis Verkoopexpert word je in de praktijk
begeleid. Leren door te doen, veel oefenen en ervaren.
Wat ga je leren?
• De elementen om je eigen bedrijf succesvol te starten of optimaliseren van je eigen
bedrijf als Verkoopexpert en alle facetten die daarbij horen. Inclusief marketingtools,
formats en materialen waardoor je klanten automatisch naar je toetrekt.
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• Je ontdekt de essentiële aspecten die je nodig hebt voor een optimaal verkoopadviesgesprek met de particuliere klant. Ook weet je alles over de perfecte styling,
presentatie en het verkopen zodat jouw klant in kort tijd succesvol zijn huis verkoopt.

Denk je dat wil ik ook wel?
Neem dan contact op via
telefoon of e-mail.
Tel: + 31 (0) 641501102
E-mail: info@karinhuis.nl

• Je leert om volledig in je eigen kracht te staan vrij van iedere mogelijke belemmering
zodat jij in iedere situatie en elk moment vanuit optimaal zelfvertrouwen en jouw
authenticiteit zelf handelt.

