


8 Tips voor jouw makelaars website  

Als je een bedrijf runt in de hedendaagse online wereld ben je er vast 
van op de hoogte dat je zichtbaarheid enorm belangrijk is. Digitale 
ontwikkelingen hebben de manier waarop we zaken doen zo veranderd 
dat een bedrijf zonder website praktisch niet bestaat. Maar simpel een 
website bouwen en het online zetten is tegenwoordig niet meer genoeg.


Je moet ervoor zorgen dat je website compleet is geoptimaliseerd voor 
je bezoekers en hun behoeften. Zeker wanneer je in de 
makelaarsbusiness zit. De meeste potentiële klanten zoeken online naar 
makelaars in onroerend goed. Ze willen een nette en duidelijke website 
die laat zien dat je een betrouwbare makelaar bent. 

Een paar belangrijke punten helpen je jouw makelaars website te 
verbeteren om er een ‘portal' van te maken die waardevolle leads 
genereert. Hier zijn acht tips om jou te helpen het beste uit je site te 
halen!


Tip #1 - Houd het simpel 


Een van de belangrijkste aspecten waarmee je rekening moet houden 
wanneer je aan jouw site werkt, is of deze gemakkelijk te navigeren is. 
Als een klant de informatie die hij zoekt niet snel kan vinden, zal hij de 
site verlaten en ergens anders gaan zoeken. Zoals ze altijd zeggen, tijd 
is geld, en niemand wil het verspillen aan ingewikkelde en 
onoverzichtelijke sites.

Om potentiële klanten geïnteresseerd te houden en een betere 
gebruikerservaring te bieden, moet je ervoor zorgen dat jouw site een 
eenvoudige, minimalistische lay-out heeft die de bezoekers 
rechtstreeks naar het doel leidt. Zorg er ook voor dat de site 
mobielvriendelijk is, want de meeste Google-zoekopdrachten vinden 
plaats op mobiele telefoons.


Tip #2 - Wees duidelijk en straight to the point 

Wanneer een potentiële klant jouw site bezoekt, willen ze nuttige 
informatie duidelijk geschreven zien. Daarom moet je voorkomen dat 
jouw site vol staat met onnodige inhoud. Belangrijk is om het beknopt 
te houden en de bezoekers precies te geven waarnaar ze op zoek zijn.

Geef nauwkeurige informatie over de eigenschappen die op de site 
worden vermeld en zorg ervoor dat alle inhoud gemakkelijk te begrijpen 



is. Een ander belangrijk ding is om de inhoud te controleren op spel- of 
grammaticafouten, omdat je site er dan onprofessioneel uitziet als er 
fouten in staan. 


Tip #3 - Maak het visueel 

Teksten is niet genoeg, vooral als het gaat om makelaars sites. Het zou 
het beste zijn als je het visueel sterk gaat maken door foto's van hoge 
kwaliteit te plaatsen van het huidige aanbod bijvoorbeeld. Hierin kan je 
je onderscheiden door bijvoorbeeld met dronebeelden te werken. Hoe 
meer visuals de klant ziet, hoe aantrekkelijker de site zal lijken. Zo 
simpel is het! Maar ook de kwaliteit van de visuals speelt een 
belangrijke rol. Mocht je dit zelf niet kunnen of geen tijd voor hebben 
kan je hier een professional voor inhuren. 


Tip #4 - Maak het bewegend  

Foto's zijn een geweldige manier om je site visueel aantrekkelijker te 
maken, maar om het nog verder te verbeteren, kan je overwegen om 
ook video’s te maken. Videomarketing is een zeer effectieve strategie 
en het is een perfecte manier om onroerend goed op de markt te 
presenteren.

Om de gebruikerservaring op de site te verbeteren, maak je mooie 
video's van hoge kwaliteit met betrekking tot de inhoud en de vermelde 
eigendommen. Zorg ervoor dat de video's informatief zijn, maar houd 
ze kort om te voorkomen dat je de aandacht van het publiek verliest


Tip #5 - Leads verzamelen 

Nu er alles aan gedaan is om de aandacht van de bezoeker vast te 
houden is het tijd om de bezoeker te gaan converteren naar een lead. 
Oftewel je wilt hun contact gegevens verzamelen om ze op te volgen. 

Dit kan je doen door hun contact gegevens te verzamelen in ruil voor 
bijvoorbeeld een gratis woning taxatie, advies, of een gratis 
weggevertje zoals een ebook. De bezoeker is blij met iets gratis dat ze 
hebben gekregen en nu kan jij met een potentiële klant in contact 
blijven via een nieuwsbrief, belletje etc. 


Tip #6 - Optimalisatie 

SEO of zoekmachineoptimalisatie is een bekende marketingstrategie 
die zeker niet vergeten moet worden. Jouw site moet worden 



geoptimaliseerd anders zal het niet goed scoren in zoekmachines. 
Slechte zoekresultaten betekenen dat potentiële klanten je website niet 
kunnen vinden. Optimaliseer de inhoud van je site door het gebruik van 
relevante zoekwoorden. Houd er rekening mee dat je voor mensen 
schrijft, niet voor machines. Zorg er dan voor dat de zoekwoorden zo 
natuurlijk mogelijk in de context passen. Maar er zijn enorm veel 
factoren die meespelen wat jouw positie in Google bepaalt. 


Neem gerust contact met ons op want wij willen je helpen om jouw 
website te optimaliseren. Mail naar info@themarketingtwins.com


Tip #7 - Klantervaringen 

Er is geen betere manier om vertrouwen op te bouwen dan met reviews. 
Een review is een kort verhaal of feedback van de klanten met wie je in 
het verleden hebt gewerkt. Verzamel reviews van je eerdere klanten en 
plaats ze op de site. Wanneer nieuwe bezoekers en potentiële klanten 
de reviews lezen en zien wat een positieve ervaring andere mensen 
hadden, zullen ze eerder geneigd zijn om verder met je te 
communiceren.


Tip #8 - Chatbots 

Last but not least is het hebben van een live klantenservice cruciaal 
voor een positieve gebruikerservaring. Met chatbots kan je ervoor 
zorgen dat klanten altijd iemand hebben waaraan ze een vraag kunnen 
stellen. Standaard vragen kan je natuurlijk automatisch instellen via de 
chatbot. Doordat de klant weet dat er altijd iemand klaar staat gaat de 
klant belevenis omhoog. 


Blijf up-to-date


Als je de acht tips implementeert, vergroot je jouw kansen om leads te 
genereren via jouw site. Belangrijk is om op de hoogte te blijven van de 
nieuwste online trends met betrekking tot webdesign en het publiek te 
bieden waarnaar ze op zoek zijn. De belangrijkste punten waarop jij  
moet concentreren om jouw website te verbeteren, zijn onder meer het 
duidelijk verstrekken van informatie, het hebben van een eenvoudige 
lay-out, het creëren van een betere gebruikerservaring en het 
opbouwen van vertrouwen.


mailto:info@themarketingtwins.com


We bespreken graag alles over je website. Wij helpen 
vastgoedondernemingen met het optimaliseren van websites maar ook 
met het bouwen van compleet nieuwe websites. Kom in contact met 
ons via www.themarketingtwins.com/contact-2


http://www.themarketingtwins.com/contact-2

