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Het nieuwe geluid in de woningmarkt 
 
Het is een tijdperk van verandering. De overheid, de banken en de makelaars vormden 
decennia de pijlers van de woningmarkt waar we op vertrouwen. In de huidige woningmarkt 
weten zelfs zij het niet meer.  
 
De risico's van de markt liggen bij u en u voelt zich niet gehoord. Het is tijd voor 
zelforganisatie, tijd om uw eigen verantwoordelijkheid te nemen! We leven in een 
netwerksamenleving. Het is tijd voor vertrouwen en transparantie. Het is tijd voor Samen 
delen, Samen doen, het is tijd om onmogelijkheden mogelijk te maken.  
 
BINDA® ondersteunt u hierbij. BINDA® initieert.  BINDA maakt kopers verkopers en 
verkopers weer kopers.  
 
WIE ZIJN WIJ?  
 
BINDA® is een idee van Jeffrey Jouvenaar en Roy van Pamelen. Wij gunnen iedereen zijn 
woondroom. Onze drijfveer is om mensen en organisaties te helpen bij het verwezenlijken van 
deze droom. Wij kijken anders naar de woningmarkt en bedenken praktische en persoonlijke 
oplossingen.  
 
Jeffrey heeft een achtergrond als intermediair in de financiële dienstverlening en was als 
zodanig betrokken bij de oprichting en ontwikkeling van de formule van de Hypotheekshop. 
De laatste jaren werkt hij als coach en mediator op het gebied van ondernemen en zakelijk- 
en privé scheiden. Zijn persoonlijke drijfveren zijn het verbinden van mensen, organisaties en 
hun belangen vanuit een praktische en persoonlijke benadering. 
 
Roy heeft zijn achtergrond in de vastgoedsector waarbij hij overheden, 
woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars adviseert bij de ontwikkeling, 
herontwikkeling en creatieve bestemmingsoplossingen bedenkt voor vastgoed en 
woongebieden. Zijn persoonlijke drijfveer is werken aan een sociale en duurzaam gebouwde 
omgeving. 
 
 
Waarom? 
 
De woningmarkt zit op slot en de huidige economische situatie helpt niet. De huidige visie en 
werkwijze lijkt in dit  tijdperk uitgewerkt en er is geen zicht op een heldere visie. Het 
speelveld is verdeeld en men ziet geen noodzaak om samen te werken in uw belang.  
 
BINDA® kijkt anders naar de markt en heeft een concept bedacht vanuit de community 
gedachte. In plaats van te kijken naar alleen het persoonlijk belang helpen wij u als kopers en 
verkopers verder te kijken naar wat u verbindt anders dan alleen een woning en een prijs. In 
plaats van eigen belang en prijs maximalisatie of minimalisatie kijken we naar gezamenlijk 
belang en uitgangspunten en noodzakelijkheden. Dan moet een oplossing en succesvolle 
deal te vinden zijn!  
Het systeem van subsidiering van de woningmarkt lijkt uitgewerkt en onder druk van Europa 
wordt dit afgebouwd. De banken hebben de crisis mede veroorzaakt en zijn gehouden aan 
strengere regelgeving. Mede oorzaken waarom er onrust is op de woningmarkt.  
Makelaars adviseren bij de transactie. Zij dienen het belang van koper of verkoper en hebben 
daarnaast hun eigen belang. Veelal zijn zij niet bereid verder te kijken dan die ene transactie. 
 
Het is tijd om de regie in eigen hand te nemen en anders te kijken naar de woningmarkt. Het is 
tijd om kennis te maken met de mensen achter de transactie, de mensen met in ieder geval 
dezelfde droom: een eigen woning. Een ieder heeft zijn eigen argument en reden om een 
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woning te kopen. Is het de eerste woning of heeft het te maken met een relatie, een 
uitbreiding van het gezin of echtscheiding of overlijden?  
 
Mensen hebben dromen en wensen, mensen hebben een verhaal. Het verhaal kan, indien je 
er naar luistert, soms een verrassende draai geven bij uw beslissing of bij het vinden van uw 
gezamenlijk belang. Sterker het gaat niet om 1 of 2 verhalen  maar soms om een keten van 
verhalen. Stagnatie in een transactie kan een keten van transacties doen mislukken. Juist in 
de keten kan de oplossing liggen als u bereid bent naar elkaar te luisteren.  
 
De WOONtrein 
 
BINDA® heeft een concept ontwikkeld onder de naam de WOONtrein. De WOONtrein is een 
metafoor voor de woningmarkt waar wagons de woningen vormen en de overheid, banken en 
makelaars het spoor leggen voor verbindingen. De huidige markt heeft behoefte aan een 
gangmaker. BINDA® is de locomotief die trekt en duwt en u helpt elkaars belangen op te 
lijnen en uit te wisselen en ketens van transacties tot stand brengt.  
De WOONtrein helpt u, verkopers en kopers, inzicht te krijgen in elkaars wensen en 
behoeften voor wat betreft uw woondroom. Een dating platform voor de woningmarkt om 
zodoende een betere match te maken voor uw droomhuis. De WOONtrein moderator brengt 
wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden van kopers en verkopers uit de keten op tafel. 
De moderator schetst als onafhankelijke partij, samen met u en uw adviseurs, het landschap 
van belangen, wensen en mogelijkheden en onmogelijkheden en helpt u samen de 
oplossingen te realiseren.  
 
Wanneer WOONtrein 
 
De WOONtrein kan op verschillende manieren ontstaan. U kunt zelf met verschillende 
huiseigenaren een keten vormen en u wenst hierbij onafhankelijke en deskundige begeleiding 
(variant 1). Een andere mogelijkheid is dat op verzoek van makelaars en andere adviseurs wij 
in staat zijn een keten te formeren (variant 2).   
 
Kostentransparantie 
 
BINDA® werkt volledig transparant en volgens een vaste prijs. Afhankelijk van de grootte van 
de keten wordt na inventarisatie een vaste prijs voor de ketenmoderatie afgesproken.  
 
Variant 1     Variant 2 
Bij een keten van 3 partijen  € 1.500,- *  € 2.100,-* (prijs p/partij is € 500,-* resp. € 700,-*) 
Bij een keten van 4 partijen  € 1.920,- * € 2.800,-* (prijs p/partij is € 480,-* resp. € 700,-*) 
Bij een keten van 5 partijen  € 2.300,- * € 3.500,-* (prijs p/partij is € 460,-* resp. € 700,-*) 
 

*Genoemde kosten zijn excl. BTW. 
 
Binda/ De WOONtrein werkt aan een onafhankelijke procesbegeleiding in de rol van 
Moderator.  Uw adviserend makelaar kan uiteraard gewoon voor u blijven optreden.  
 
Binda stuurt de keten 1 factuur bij de start van het traject, waarbij het mogelijk is om 
eventueel meerwerk achteraf te declareren. 
Belangrijk uitgangspunt is dat deelname aan de ketenvorming inhoudt dat partijen vrijwillig 
echter niet vrijblijvend deelnemen.  
 
Overige diensten 
 
Binda® kan makelaarskantoren en financieel dienstverleners ondersteunen met haar 
diensten. Binda® wil zich ontwikkelen als een autoriteit in de woningmarkt en innovaties in de 
woningmarkt.   
 
We zijn per email bereikbaar op info@woontrein.nl en telefonisch op 070 – 262 0 262 


