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 Verkooptekst schrijven  

Het schrijven van een goede verkooptekst wordt vaak onderschat. Met behulp van 
deze tekst is jouw tekst net wat aantrekkelijker dan alle andere verkoopteksten.  

Aantrekkelijke verkooptekst schrijven 

Lees je verkoopteksten op Funda en andere woningsites, dan valt je al snel op 
dat veel verkoopteksten erg op elkaar lijken. Ze staan vol met dezelfde woorden 
en zinnetjes zoals: ‘rustig gelegen…’ of  ‘in een kindvriendelijke wijk …’ 
 
Deze verkoopteksten lijken allemaal zo op elkaar dat kijkers, na ze gelezen te 
hebben, vaak niet kunnen herinneren welke tekst bij welke woning hoort. Zeker 
als ze al vele andere woningen op het internet bekeken hebben.  
 
Dit is deels te wijten aan een gebrek aan creativiteit, maar het heeft ook te 
maken met dat verkopers niet naar voren brengen wat nu echte unieke 
voordelen van hun huis zijn. 
 
Niet onderscheidend 
Veel woningen, die in dezelfde buurt liggen, zijn ook gebouwd in dezelfde 
bouwperiode en/of van hetzelfde woningtype (eengezinshuizen, drive-in 
woningen, appartementen, herenhuizen,  vissershuisjes, seniorenwoningen, et 
cetera.). Ze lijken in kenmerken en eigenschappen erg op elkaar, hebben vaak 
vergelijkbare afmetingen en dezelfde standaard indeling. Zo zie je bijvoorbeeld 
bij het merendeel van de eengezinswoningen de volgende indeling: 3 in grootte 
varieerde slaapkamers op de 1ste verdieping en een zolder op de 2de 
verdieping. Niks specifieks en niks bijzonders. 
 
Een ander groot nadeel van het uitsluitend benoemen van eigenschappen in je 
verkooptekst is dat er altijd wel andere huizen te vinden zijn die, op het eerste 
oog, nagenoeg hetzelfde bieden. Daarnaast zijn er ook altijd woningen te vinden 
die nog groter zijn, nog meer tuin, een veel modernere keuken of badkamer 
hebben, et cetera. 
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Wil jij je onderscheiden van concurrerende te-koop-staande woningen dan zal 
je in je verkoop tekst een paar stappen verder moeten gaan dan alleen het 
opsommen van dit soort kenmerken. Zeker als deze voor jouw woning vrijwel 
overeenkomen met de algemene kenmerken van de andere te koop staande 
woningen.   
 
Schrijf over de voordelen van je huis 
Goede verkoopteksten laten bijvoorbeeld de unieke voordelen van jouw huis 
naar voren komen en zorgen daarmee tegelijkertijd voor een slimme 
positionering ten opzichte van je directe concurrentie.  
 
De voordelen van je huis gaan over zaken als een handiger gebruik, meer 
comfort en gemak, tijdwinst en waarom iets nu écht waardevol voor een 
eigenaar kan zijn. De voordelen zijn eigenlijk de oplossingen voor de 
achterliggende woonwensen van kijkers en door deze expliciet te benoemen in 
je verkooptekst, is de kans groot dat kijkers juist daardoor getriggerd worden. Ze 
kunnen zich, al lezend, realiseren dat jouw woning de oplossing voor hun 
woonwens is. 
 
Probeer creatief te denken en beantwoord de vraag: Wat maakt jouw huis 
geschikt voor mogelijke kopers? Je zult wel duidelijk moeten zijn over wat nu de 
exact te behalen voordelen voor een koper zijn. Algemene voordelen als een 
‘gunstige ligging’ of ‘voldoende parkeergelegenheid’ worden zo vaak gebruikt 
dat ze nauwelijks nog enige aandachtswaarde hebben en het eerder 
eigenschappen dan echte voordelen zijn. 
 
In een goed en aantrekkelijk geschreven verkooptekst combineer je het 
benoemen van de kenmerken van de woning met het voordeel dat de koper 
daaruit zou kunnen halen: 

- Grote tussenhal … betekent dat alle jassen en schoenen altijd uit het zicht 
zijn. 

- Vijf slaapkamers … geeft de mogelijkheid dat ieder kind een eigen kamer 
krijgt, zeker bij grotere, samengestelde gezinnen met tienerdochters en -
zonen kan dit een belangrijk argument zijn. 
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- Separaat toilet … dus voldoende privacy terwijl andere gezinsleden in bad 
liggen of onder de douche staan. 

- Op de bovenste verdieping … dus je hebt geen last van bovenburen. 
- Grote kelder … een plek onder de grond waar je ongestoord naar harde 

muziek kunt luisteren of muziek kunt maken. 
- Afgewerkt met materiaal X … dus makkelijk schoon te houden en dus meer 

tijd voor leukere dingen. 
 
Conclusie 
Een uiteenzetting van de kenmerken van de woning in combinatie met het 
aangeven van wat daar ook de voordelen van zijn, geschreven in een pakkend, 
overzichtelijk en leesbaar verhaal, kan er voor zorgen dat je woning kijkers 
zodanig prikkelt dat ze jouw huis als dé logische invulling van hun 
langgekoesterde woonwensen zien. Veel aantrekkelijker kan jij je huis niet 
maken! 
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Nu ben je helemaal klaar om een pakkende verkooptekst 
te  schrijven. Veel succes! 

Team Brickler : ) 

 


