
Je pand verkopen 
met UGLY.BE
Dat doe je zo!
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Vandaag nemen we je mee in het verhaal van de reis die 
jouw pand binnenkort zal afleggen. Van deuren schilderen 
tot EPC-certificaten, van goeie storytelling tot juridische 
begeleiding - en alles daartussen: bij UGLY.BE zit ge goed, 
gerust en op uw gemak.

Ben je na het lezen van deze whitepaper geheel overtuigd 
van ons en wil je graag eens langskomen voor een eerste 
kennismaking? Dat kan. Heel graag, zelfs. Aarzel niet om 
ons te contacteren - en dan boeken we zo snel mogelijk 
een afspraak in. Wij kunnen alvast niet wachten om jou, en 
je pand, te ontmoeten.

Tot snel?

Wat fijn dat je deze whitepaper gedownload 
hebt! Dat betekent dat jij aan het overwegen 
bent om je pand te verkopen - en dat misschien 
zelfs via UGLY.BE te doen. Keigoed!

AH, HEY!

Groetjes,
Het UGLY.BE-team
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Met de naam UGLY.BE zetten we meteen de toon: wij zijn geen 
stijve makelaars, maar hebben er wel alle kennis en expertise 
van in huis. 

Met onze plezante en ongedwongen manier van 
communiceren, werken én verkopen, gaan wij dwars tegen 
het imago van de klassieke en onpersoonlijke makelaar in - en 
tonen we dat we ‘gewoon zoals jullie’ zijn. Mensen, dus. Hetzij 
mensen met een bijzonder uitgebreide en diepgaande kennis 
over vastgoed. (bescheidenheid is overrated, vindt ge niet?)

UGLY.BE blijft hangen, behoudt de bekende rode ‘G’ van 
Vastgoed Gillis én toont aan dat we onszelf niet al te serieus 
nemen. Ben je op zoek naar een pompeuze makelaar die enkel 
geïnteresseerd is in jouw pand op papier, maar niet in wie jij 
bent? Dan is UGLY.BE niks voor jou. #sorrynotsorry 

Wij gaan tenslotte op zoek naar de persoonlijkheid van het 
pand én de huidige eigenaar: dat doen we omdat we geloven 
dat een persoonlijk verhaal voor een vlottere verkoop zorgt.

Dat we alles laagdrempelig houden en op een toffe manier 
presenteren, wil niet zeggen dat we ons vak niet serieus nemen. 
Integendeel! We weten dat de aan- of verkoop van een pand 
één van de belangrijkste beslissingen in een leven is. Buiten al 
onze ‘gekkigheid’ kan je er bij ons dan ook prat op gaan dat 
we je correct, professioneel en juridisch ondersteunen. Het is ook 
daarom dat we deze whitepaper creëerden: om je alvast een 
voorsmaakje te geven van alles wat wij in huis hebben - zonder 
dat je daarvoor al per se klant hoeft te zijn bij ons. 

Heb je na het lezen van deze whitepaper nog vragen?
Eén adres! UGLY.BE
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Jouw pand verkopen:
een stappenplan

Spannend? Da zal wel zijn! Gelukkig kan je, zoals altijd, 
bij UGLY.BE terecht voor een vriendelijke glimlach en 
een stevige houvast.

Wij tekenden een algemeen stappenplan uit wat 
de verkoop van jouw pand betreft: van het begin tot 
het overhandigen van de sleutels. Is dit alles? Bijlange 
niet. Maar het geeft je wel al een idee van wat je kan 
verwachten - en natuurlijk van alles wat wij van je 
kunnen overnemen. Graag zelfs.

Wanneer je besluit om je pand in de markt 
te zetten, is het belangrijk dat je goed op 
de hoogte bent van alles wat daarbij komt 
kijken. Want, ja: dat is best wel wat! 

3
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Vooraleer je begint met alle praktische zaken van de verkoop 
van je pand, is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Met 
andere woorden: je wil je pand volledig verkoopklaar maken.

We raden in de meeste gevallen af om grote herstellingen te doen, 
zoals een nieuwe badkamer of keuken laten zetten. Vaak denken 
verkopers dat dit de waarde van hun pand naar boven trekt, 
maar niets is minder waar. Sterker nog: dit kan ervoor zorgen dat 
je potentiële kopers afschrikt - jouw smaak is tenslotte persoonlijk.

Wat je wél kan doen, is die kleine klusjes in huis (eindelijk, hehe) 
afmaken. Fris je deuren op met een likje verf, olie die piepende 
deur of herstel die losse plint. Het zijn vaak de kleine zaken die een 
eerste indruk van een woning bepalen.

Daarnaast is het ook slim om op voorhand al een lijstje te maken 
met alle zaken die mee in de prijs zitten en/of de zaken die je 
wil verkopen aan de nieuwe eigenaar: meubels, verlichting en 
gordijnen, bijvoorbeeld. 

(PS: de zetel die uwe Sloeber volledig
heeft kapot gekrabd, neemt ge liefst
zelf mee)

De voorbereiding
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3.1 Waardebepaling
Vervolgens is het een goed idee om af te trappen met een professionele 
waardebepaling. Verkopers hebben dikwijls een emotionele band 
met het pand in kwestie, waardoor de kans bestaat dat ze het zelf te 
hoog of te laag inschatten. Wij hebben geen subjectieve connectie, 
dus kunnen in combinatie met onze expertise voor een correcte 
waardebepaling zorgen. Hiervoor houden we heel wat factoren in het 
achterhoofd:

• De ‘vierkantemeterprijzen’, of met andere woorden: de schatting 
die een bank zou maken.

• De totaliteit van pand, die we bepalen door een vergelijkende 
studie te maken met vergelijkbare panden in de markt (hoe zijn 
deze verkocht geraakt?).

• De regio, het type pand en hoe deze zich verhouden tegenover 
elkaar.

• De huidige trends: hoe staat het pand in de huidige situatie, wat 
vinden mensen nu aantrekkelijk?

• De buurt: zijn er scholen, autostrades, winkels, … in de nabije 
omgeving? En is dit goed of slecht nieuws wanneer we denken aan 
de potentiële koper?

Daarnaast gaan we ook altijd op onderzoek in de buurt: hoeveel 
panden staan er misschien al te koop? Als er veel te koop staat, raden 
we misschien aan om de verkoop even uit te stellen. Staat er weinig 
of niets te koop, dan kunnen we de prijs wat naar boven duwen.

Wat de waardebepaling betreft, zijn er dus heel wat factoren om 
rekening mee te houden. Veel werk? Zeker. Doet UGLY.BE dat geheel 
vrijblijvend, zonder verplichtingen, voor jou? Absoluut.
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De volgende stap: verzamel alle documentatie van de woning 
die je zelf in handen kreeg toen jij deze aankocht. Dit is belangrijk 
om erna te weten wat er allemaal nog nodig is en wat je nog 
moet aanvragen (gene stress, ook dat doen wij met veel plezier 
voor jou). Denk aan documenten zoals:

3.2 Verzamel alle 
documentatie

Alle documentatie verzameld? Top! Wij sorteren alles voor je uit 
en lijsten op wat je verder nodig hebt. Gemakkelijk, hé?

De aankoopakte

EPC-certificaat
(dit is tien jaar geldig)

Eventuele informatie over erfdienstbaarheden

Het bodemattest

Plannen van het pand

De bouwvergunning

De keuring van de elektrische installatie
(deze is 25 jaar geldig als ze conform is)
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Verder zijn er nog een heel aantal documenten die verplicht 
aanwezig moeten zijn vooraleer er een geldige overeenkomst 
getekend kan worden. Het is dus van het grootste belang dat je 
volledig in orde bent en alles in handen hebt. Heb je bijvoorbeeld 
geen bodemattest? Dan kan de koper zonder repercussies 
vertrekken - ook na het tekenen. 

Dit zijn documenten zoals bovenstaande (mocht je deze nog niet 
hebben), maar ook:

3.3 Vraag aan wat je niet 
hebt

Je kan deze documenten opvragen via je eigen notaris - of bij 
onze interne UGLY.BE specialist notariaat. Wij nemen dit graag 
intern voor je op - en communiceren vervolgens alles netjes door 
naar jouw notaris zodat iedereen van alles op de hoogte is. 

Bij ons staat stipt- en snelheid op de eerste plaats, waardoor we je 
kunnen garanderen dat we binnen de 24u alles aangevraagd 
hebben. Niet alleen hebben wij de expertise en mankracht in 
huis om dit te doen, het zorgt er ook voor dat jij niet zelf naar 
de gemeente of je notaris moet stappen. En dat bespaart jou 
alweer heel wat tijd en kopzorgen! 

Het kadaster

Watertoets

Stedenbouwkundige inlichtingen

Informatie over de voorkooprechten
van het pand
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Alle documentatie in orde? Dan is het nu tijd voor het spannende 
deel: het publiek maken van je pand, zowel on- als offline. Ook 
hier kunnen wij je - uiteraard - bij helpen: daar hebben we het in 
hoofdstuk zes uitgebreid over.

3.4 Presenteer je pand aan 
de buitenwereld

Nadat je pand online staat, nemen er gegarandeerd heel wat 
geïnteresseerden contact met je op om het pand in real life te 
komen bewonderen. Met andere woorden: tijd om de bezoeken 
te organiseren. Ook hiervoor is het een goed idee om ons in te 
schakelen. Wij zorgen ervoor dat jouw pand er onweerstaanbaar 
uitziet én nemen met veel plezier de organisatie van de bezoeken 
(inclusief rondleidingen) van je over. 

Ga er gerust eventjes tussenuit tijdens de bezoekmomenten; wij 
regelen het wel.

3.5 Organiseer de bezoeken
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Er zijn verschillende manieren om geïnteresseerden te laten 
bieden. Vaak peilen wij eerst de reactie van de markt vooraleer 
we bepalen hoe we gaan verkopen en hoe we het bieden in zijn 
gang laten gaan. 

Natuurlijk leggen we jou eerst de verschillende opties voor - 
en beslissen we in volledige samenspraak hoe we het gaan 
aanpakken.

3.6 Laat het bieden 
beginnen!
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3.7 Het compromis aan-
maken
Heb je een bod aanvaard? Dan wordt alles in gang gezet 
vanaf het aanmaken en laten ondertekenen van de aankoop- 
en verkoopbelofte - ook wel eens de ‘verkoopovereenkomst’ 
genoemd. De informatie, afspraken en voorwaarden die je hierin 
laat opnemen, zullen later de basis vormen voor de akte die je 
notaris zal opstellen. 

Het is dus belangrijk dat het compromis volledig én klaarhelder 
is. Belangrijk om goed te onthouden: dit is het moment om 
goede afspraken met de koper te maken, want daarna kan 
er niets meer aangepast worden.

Kies je voor een samenwerking met UGLY.BE? Dan nemen onze 
eigen Dorien, master notariaat, en desbetreffende notarissen 
dat met veel plezier voor jou op.
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Het verhaal eindigt bij de notariële akte en het officieel 
overdragen van de eigendom. Het is belangrijk dat je ook 
hiervoor afspraken maakt met de nieuwe eigenaar betreffende 
wat (niet) blijft staan en hoe ‘schoon’ de woonst opgeleverd 
wordt (bezemschoon is hier de norm). 

Verder is het ook belangrijk om niet te vergeten je meterstanden 
en dergelijke op te nemen voor je vertrekt. Gelukkig kan je ook 
voor deze laatste taakjes op ons rekenen: we gaan nét niet voor 
je poetsen - maar helpen je graag bij al de rest!

3.8 Draag je eigendom 
over
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Jammer genoeg kunnen we je geen harde cijfers geven 
(alles hangt af van het type pand, de periode, jouw 
benodigdheden, extraatjes, enzovoort), maar we kunnen 
wel een lijstje opmaken van zaken die je sowieso enkele 
euro’s zullen kosten.

Wanneer je dan vervolgens bij ons langskomt, en we wat 
dieper op de zaken ingaan, zullen we je zeker al een iets 
concreter beeld van het kostenplaatje kunnen geven. 
Maar vooraleer dat gebeurt, hou je best volgende zaken in 
het achterhoofd.

Vergis je niet: een huis verkopen, dat kost ook 
geld. Het is dus belangrijk dat je weet waaraan 
je je kan verwachten qua kosten, zodat je dit in 
je verkoopprijs kan rekenen. 

Denk aan deze financiële 
valkuilen4
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De makelaar, 
yours truly, als we 

mogen kiezen

Professionele 
styling & foto’s

Aanwezigheid op 
Immoscoop
of andere 

zoekertjeswebsites

Flyers en/of
borden

Online
advertising
(Facebook, 

Instagram, ...)

Andere vormen 
van reclame en 

marketing

De attesten die je 
moet opvragen

Eventuele 
vernieuwingen 

wanneer je pand 
iets langer online 

blijft staan

De organisatie van 
bezoekmomenten 

(time is money, 
niwaar?)
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Goede vraag! En je hebt gelijk om ze te stellen; er zijn 
vandaag tenslotte heel wat makelaars die allemaal op 
jouw pand zitten te wachten. Maar wat ons zo speciaal 
maakt? Da’s ons plezante karakter. En da’s geen mop: 
UGLY.BE haalt zijn eigenheid (en successen) uit de unieke 
combinatie tussen onze klassieke kennis en expertise enerzijds, 
maar onze vernieuwende en laagdrempelige manier van 
communiceren anderzijds.

Ondertussen hebben we al talloze cases die het succes van 
deze formule bewijzen: het gros van de panden in onze 
portefeuille werd op minder dan een maand verkocht. 
Sommige daarvan stonden al meer dan een jaar te koop bij 
andere makelaars. 

Hoe dat dan allemaal precies in zijn werk gaat? We vertellen 
het je vandaag - en gaan wat dieper in op onze manier 
van werken, de concrete acties die we ondernemen en de 
zaken die wij met veel liefde van je overnemen. 

“Allemaal goed en wel, UGLY.BE”, denk je nu 
misschien. “Maar waarom zou ik jullie kiezen 
boven een andere makelaar?”

Hoe UGLY.BE jou helpt 
om sneller te verkopen5
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1. Atypische aanpak
UGLY.BE is anders en pakt de zaken op een vernieuwende 
manier aan. We blijven weg van de typische en onpersoonlijke 
makelaardij - en denken altijd in functie van jou en jouw pand.

2. Persoonlijk werken
Aansluitend op bovenstaande, is het voor ons niet meer dan 
normaal dat we zeer persoonlijk te werk gaan. We halen de 
klassieke afstand tussen makelaar en verkoper volledig weg en 
leren jou met veel plezier kennen. Enkel wanneer we weten wat 
er speelt in jouw leven, kunnen we ervoor zorgen dat jij tevreden 
bij ons vertrekt. 

Aangenaam, wat fijn om jou te ontmoeten! 

3. Waardebepaling
Vooraleer je beslist of je met UGLY.BE in zee wil gaan, kan je 
langskomen voor een geheel vrijblijvende waardebepaling van 
je pand. Dat doen we zonder morren en met veel goesting. We 
steken ook daar de nodige tijd in - en houden rekening met alle 
verschillende factoren die jouw pand omringen. Beslis je erna 
toch nog rond te kijken? Géén probleem.

5.1 Zes UGLY.BE buzzwords*
*mét inhoud (beloofd)
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4. Vrijblijvend
Vrijblijvend, dus: en dat menen we echt. Zoals we eerder al 
zeiden: we weten dat het verkopen van je pand een belangrijke 
beslissing is. En we weten ook dat het gewoon ‘goed’ moet 
voelen tussen jou en je makelaar. Klikt het niet? Dan klikt het niet 
- en dan wensen we je alsnog het allerbeste toe. Beloofd. 

5. Hands-on
Bij UGLY.BE zitten enkel mensen met een grote passie voor 
vastgoed. Wij staan dan ook, oprecht, te trappelen tot we een 
nieuwe opdracht in handen krijgen waar we ons volledig in 
kunnen verdiepen. Daarom kan je er zeker van zijn: bij ons blijft er 
niets liggen, maar gaan we onmiddellijk aan de slag. Doen we 
graag, ziet ge! 

6. Transparant & eerlijk
Er zit vandaag veel druk op de vastgoedmarkt, waardoor snel 
kunnen beslissen bijna een must wordt. Daarom is het belangrijk 
dat je makelaar transparant en snel communiceert, zodat er 
geen vraagtekens en onduidelijkheden kunnen ontstaan. Daar 
kan je bij ons zeker van zijn: snel verkopen is tenslotte niet enkel 
goed voor jou, maar staat ook mooi op ons palmares! 
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Wanneer onze klanten tijdens hun eerste bezoek 
vragen ‘jamaar, waarom nu jullie?’, hebben we 
het altijd over de UGLY.BE-saus die wij over jouw 
pand gieten: dé reden waarom onze manier van 
werken nét dat beetje anders is. Deze saus is wat 
ons als bedrijf zo uniek maakt. De drie ingrediënten 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en 
zorgen als geheel voor een ervaring om duimen 
en vingers bij af te likken. Smakelijk!

Styling
Vooraleer we aan de slag gaan, stellen we onze klanten altijd 
dezelfde vraag: ‘wie is de meest ideale koper voor je pand?’. 
Spoiler alert: het antwoord daarop is altijd hetzelfde: ‘jijzelf, toen 
je het kocht’. 

Dit is meteen al het eerste moment waarop we je leren kennen: 
hoe en wie was jij toen je het pand kocht, waar was jij naar op 
zoek, wat kunnen we nu doen om jou, zoals je toen was, aan te 
spreken?

Zo kocht je misschien iets toen je alleen was - en is dit vandaag 
nu bijvoorbeeld te klein. Wat wij dan gaan doen is de woning 
terug in de staat brengen zoals jij het kocht toen je single was: 
we halen alle overbodige spullen weg en creëren zo een situatie 
waar de koper naar op zoek is. Verkoop je een appartement? 

5.2 Smul van onze 
UGLY.BE-saus
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Dan doel je waarschijnlijk op starters en geen grote gezinnen. 
We neutraliseren de kinderkamer, zodat de potentiële koper 
deze ruimte zich gemakkelijk ook als een bureau of dressing kan 
inbeelden.

Fotografie
Wanneer je iets verkoopt via het internet, draait alles rond 
beeld. En iets wat niet goed gestyled is, kan je onmogelijk goed 
fotograferen. Maar sterker nog: zelfs iets wat perfect gestyled is, is 
een uitdaging om goed op de gevoelige plaat te krijgen. Daarom 
raden wij altijd aan om voor professionele foto’s te kiezen: ze zijn 
tenslotte de eerste indruk van jouw pand - en die kan maar beter 
goed zijn!

Een valkuil bij het nemen van foto’s wat vastgoed betreft, is dat 
er vaak foto’s genomen worden die de ruimtes groter doen lijken 
dan ze in werkelijkheid zijn. Goed om veel mensen te bereiken, 
maar diezelfde mensen zullen ongetwijfeld teleurgesteld zijn 
wanneer ze langskomen. Wees daarom ook altijd eerlijk in je 
beeldmateriaal: je wil de mensen positief verrassen wanneer ze 
binnenwandelen! 

Storytelling 
Zit het beeld en de styling goed? Top: dan is het nu tijd om beide te 
gaan samenbrengen in een pakkend verhaal. Storytelling draait 
volledig rond het verleiden van mensen met je woorden. En dit 
is écht een kunst: weinig makelaars wagen zich hieraan omdat 
dit niet eenvoudig is en snel gekunsteld en vreemd overkomt. 
Gelukkig zijn wij niet zomaar een makelaar - en hebben wij een 
ware woordenkunstenaar in huis, die niet kan wachten om jouw 
pand via een pakkend verhaal voor te stellen.
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Alles draait tegenwoordig rond gepersonaliseerde advertenties 
- en daar is de vastgoedsector geen uitzondering op. Je moet 
ervoor zorgen dat je advertentie op het juiste moment, via het 
juiste kanaal tot bij de juiste doelgroep komt.

Die doelgroep is erg belangrijk - en daar houden we al rekening 
mee bij de styling. Ook wanneer we dan het verhaal van jouw 
pand gaan uitschrijven, houden we rekening met hoe de 
doelgroep eruit ziet en hoe zij het liefst worden aangesproken. 

Onze interne communicatiespecialist neemt dit alles graag van 
je over: zij weet als geen ander hoe, wanneer en hoe vaak je in 
functie van je pand moet gaan communiceren om de meeste 
kans op succes te krijgen.

5.3 Reclame op maat:
een must
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Geef je liever de controle niet helemaal uit handen - en wil je 
toch nauw betrokken zijn bij alles wat we ondernemen om jouw 
pand te verkopen? Dat kan! 

Sterker nog: daar hebben we al een handig lijstje voor opgesteld. 
Daarin sommen we op wat jij zoal kan en moet doen, naast wat 
wij opnemen. Zo stellen we altijd voor om ons de volledige 
mediaplanning te laten beheren omdat wij perfect weten op 
welke portaal- of andere websites je best adverteert binnen een 
bepaald budget.

UGLY.BE heeft de kennis en connecties om ervoor te zorgen dat 
jouw pand tot bij de juiste mensen geraakt. En omdat wij ons 
fulltime kunnen buigen over jouw project, is het slim om ons wat 
media betreft in te schakelen voor de opvolging. Wat jij dan nog 
kan opnemen, vraag je? Een heleboel! 

Toch wat veel? No worries: laat ons gewoon weten wat jij wel en 
niet zelf wil opnemen - en dan doen wij met veel plezier de rest. 
Zo gemakkelijk gaat dat bij UGLY.BE!

5.4 Wat kan je zelf al 
voorbereiden
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Kleine klusjes afwerken 
(gaatjes in de muur opvullen, deur repareren, muur verven, …)

Opruimen 
(we hebben dit al eens gezegd, maar het blijft belangrijk)

Maak een lijstje met alles wat je wil meenemen 
en wat niet en hoeveel je ervoor wil

Schrijf je notaris aan 
en vraag de nodige documenten aan

Verzamel de nodige documentatie
(kijk zeker nog eens even in hoofdstuk 3 hiervoor)

Deel je woning op verschillende kanalen
(Facebook, Instagram, …) om je eigen netwerk aan te spreken

Plan de bezoeken in
en volg de geïnteresseerden verder op

Beantwoord elk bod

Aanvaard het bod schriftelijk
indien akkoord

Bezorg het bod aan de notaris
met de vraag tot opmaak van het compromis en verdere afhandeling

Onderteken het compromis en de akte

Haal de woning leeg
en maak ‘bezemschoon’

Noteer de meterstanden

Overhandig de sleutels

Feest! Verkocht!
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Je kan op ons rekenen om de bezoeken van jouw pand slim in te 
plannen. Vaak rekenen we 20 à 30 minuten per bezoek. Dat is 
ruim voldoende tijd voor een efficiënte doorloop, maar zorgt er 
ook voor dat de kandidaat-kopers elkaar nog nét te zien krijgen. 
Zo zien ze dat er veel interesse is en zullen ze sneller geneigd zijn 
om actie te ondernemen. 

En ohja, wat bezoeken betreft: uit ervaring hebben we geleerd 
dat er veel meer reactie komt op het pand wanneer de 
eigenaar niét thuis is. Omdat feedback en reactie op je pand 
best belangrijk is, raden we daarom altijd aan om de bezoeken 
door ons te laten doen. Ga gerust een pintje pakken met uw 
maten, we got this!

Als alles dan goed verloopt, dan wordt er wellicht een bod 
uitgebracht. Hoera! Je kan dan drie zaken doen:

1. het niet aanvaarden,
2. een tegenbod doen,
3. of het wel aanvaarden. 

Let wel: de aanvaarding is pas wettelijk geldig als dit schriftelijk 
overgebracht wordt. 

Vergeet zeker geen rekening te houden met alle belangrijke 
voorwaarden: opschortende voorwaarde voor een krediet, 
termijn tot de akte, je eigen verhuistermijn, enzovoort. Allemaal 
in orde en klaar om te aanvaarden? Top: bezorg dit dan aan je 
notaris zodat hij/zij het compromis kan opmaken. Bij akkoord van 
beide partijen en notarissen, wordt dit ondertekend.

5.5 Bezoeken en bieden
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5.6 Begeleiding & 
juridische opvolging
Voor al het bovenstaande (en veel meer) kan je ook bij UGLY.BE 
terecht voor de nodige begeleiding en juridische opvolging. Een 
huis verkopen, daar komt tenslotte heel wat administratie bij kijken 
- en daar moet je heel wat juridische watertjes bij doorzwemmen.

Om die stress en onzekerheid weg te nemen, is het misschien een 
goed idee om ons Dorien in te schakelen. 

Zij is tenslotte master in het Notariaat en kan alles voor jou 
overnemen. Haar juridische achtergrond is een van de sterkste 
troeven binnen UGLY.BE - omdat wij met haar in het team voor 
het volledige ontzorgingspakket kunnen instaan. 

Geef de juridische opvolging dus gerust uit handen: Dorien kent 
élke juridische stap bij ver- en aankoop van vastgoed als haar 
broekzak.
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Maar natuurlijk bestaat het UGLY.BE-team uit wat meer 
UGLY koppen dan enkel ons Dorien! Benieuwd wie je nog 
allemaal zal helpen? Top! Want we stellen ze graag al eens 
aan je voor!

We hebben ondertussen hier en daar al wat 
geteased over ons team (we houden het graag 
spannend, ziet ge).

Ontmoet het UGLY.BE-
team!6
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Philippe is eigenlijk waar het allemaal mee begon. 
Hij besloot in 2006 tenslotte om zijn ondernemerszin 
te combineren met zijn passie voor vastgoed - wat 
uiteindelijk resulteerde in vastgoedconcept UGLY.
BE. 

Hij werkt hard aan een gemoedelijke werkomgeving 
waar professionaliteit en een familiale sfeer hand in 
hand gaan: dat zorgt voor een fijn team met bakken 
vol kennis. En wat Philippe nog zoal doet? Goh, 
kies maar: hij leidt alle creatieve en commerciële 
meetings, bezoekt samen met de klant interessante 
panden, geeft ondertussen ook nog les aan de 
hogeschool, stippelt het beleid uit en ontfermt 
zich over de algemene stijl en communicatie 
binnen UGLY.BE. Hoe deze duizendpoot zijn job zélf 
beschrijft?

Philippe Gillis
Erkend BIV makelaar en oprichter

Het is en blijft fantastisch. Op creatief, communicatief 
én diplomatiek gebied vind ik dit alles een geweldige 
uitdaging - die bijzonder veel voldoening geeft.“

”
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Elise viel als een blok voor UGLY.BE tijdens haar 
stage bij ons. Ze kwam bij ons terecht na een studie 
rechtspraktijk én een bijkomende vastgoedopleiding 
in Antwerpen. Met beide voeten in ‘t (makelaars)
veld combineert ze goedlachs én gezwind haar 
juridische, sociale en commerciële interesses. 

Vandaag lijkt ze haar plek gevonden te hebben bij 
UGLY.BE, waar ze elke dag opnieuw kennis vergaart 
op weg naar haar titel als erkend vastgoedmakelaar. 

Elise Van Schil
Erkend BIV makelaar

“
”

Bij UGLY.BE vind ik de persoonlijke aanpak op de 
werkvloer die ik zoek: een manier van werken waar 
iedereen eerlijk en transparant met elkaar omgaat - een 
beetje zoals bij familie.
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Dorien kwam al eerder ter sprake, maar we nemen 
toch graag de tijd om deze ambitieuze master in 
het Notariaat even voor te stellen. Na anderhalf 
jaar bij een Antwerps notariaat te werken, werd het 
al snel duidelijk: vastgoed was hetgeen dat haar 
het meeste energie gaf. 

Op zoek naar een job in vastgoed, dus, en liefst 
op een plek waar ze haar uitgebreide kennis kon 
combineren met nauw contact met mensen. Ze 
kwam terecht bij Vastgoed Gillis en werd met haar 
uitgebreide juridische achtergrond al snel een 
ijzersterke troef voor ons kantoor. Ze stond aan de 
bakermat van UGLY.BE, waar ze ook vandaag nog 
blijft groeien. 

Dorien Odeurs
Master in het notariaat

“
”

Vastgoed Gillis, en later UGLY.BE, hadden de 
mooiste panden. Ze waren vernieuwend en hun fijne 
communicatiestijl sprak me meteen aan.
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Lotte begon bij UGLY.BE als stagiaire, en bleef 
daarna vrolijk hangen als vast lid van ons team. Haar 
passie voor vastgoed, gecombineerd met haar 
gedrevenheid en enthousiasme zorgde ervoor dat 
ze al snel haar eigen plekje kreeg in ons kantoor. Al 
van kinds af aan werd haar de liefde voor vastgoed 
met de paplepel ingegeven - en deze passie is ook 
vandaag nog sterk aanwezig. 

Na een eerste studie Wetenschappen-Sport, 
belandde ze dan ook in de richting Vastgoed, waar 
ze Philippe als lector kreeg. Ze was meteen verkocht 
aan de oprechte en persoonlijke stijl van UGLY.BE, 
waardoor ze zich als geen ander vastbeet in deze 
sector - en later bij ons, ook in elk woonproject.

Lotte Hanze
Onderweg naar: erkend BIV makelaar

“
”

Toen ik Philippe als lector kreeg en met hem aan de 
praat geraakte, vielen alle puzzelstukjes in elkaar.



31

Michelle kwam onverwachts en zonder 
vastgoedopleiding terecht bij UGLY.BE - maar met 
haar economische achtergrond én een diploma 
interieurinrichting, bleek dat allemaal geen 
probleem. Ze combineert beide passies vastberaden 
in haar huidige job als vastgoedmakelaar - en 
bewijst zo elke dag opnieuw dat het voornamelijk 
gedrevenheid en liefde voor het vak is wat telt.

Gezellig en stijlvol wonen, een pand doen schitteren 
en koper én verkoper tevreden naar (het nieuwe) huis 
sturen: daarvoor komt deze gedreven jongedame 
elke dag met veel plezier haar bed uit. Ze houdt van 
gezelligheid, huiselijkheid en een familiaal gevoel 
creëren - iets wat ze ook terugvindt in het volledige 
UGLY.BE team.

Michelle Van Hoeck
Onderweg naar: erkend BIV makelaar

“
”

Ik voelde me meteen thuis toen ik hier binnenkwam. 
Het kleine kantoor, de huiselijke sfeer en het originele 
concept trokken me meteen over de streep.
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Ons Katleen, ook weleens gekend als ‘de mama’ 
van ons team, is het eerste aanspreekpunt bij 
UGLY.BE. Haar grootste talent? Dat is absoluut haar 
nauwkeurigheid en talent voor plannen. Niet alleen 
liggen dossiers en paperassen klaar vooraleer je 
zelf weet dat ze je nodig hebt - ze plant ook de 
bezoeken zo logisch mogelijk in. Voorbereiding is 
key in de vastgoedwereld - en dat weet Katleen als 
geen ander!

Katleen studeerde toegepaste 
communicatiewetenschappen, maar beet zich 
vast in de vastgoedsector als geen ander. En het is 
net door die snel opgedane kennis, dat ze precies 
weet hoe ze ‘haar’ team het beste kan helpen. Wa 
nen held!

Katleen Van Laer
Office Manager

“
”

Ik ben echt fier als ik weet dat alles tot in de puntjes 
voorbereid is en iedereen het gemakkelijk heeft. Dan 
is mijn job geslaagd!
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Jente is er één die van alle markten thuis is - 
en dat bewijst ze in haar dubbele functie als 
communicatiemedewerker én styliste. Klopt: Jente 
leidt de communicatie én verkoopt de classy 
meubels van Furnified. Ze volgt shoots op - en regelt 
in eenzelfde beweging nog even de sociale media. 

Ze omschrijft haar job ook weleens als een ‘zalige 
chaos van communicatie en interieur’ - en voelt 
zich hierbij als een bedrijvige en blije vis in het water. 
Voor Jente is het net die variatie die het zo leuk 
maakt! 

Jente Vochten
Communicatie experte

“
”

Ik hou van alles wat UGLY.BE doet en… ik wil stiekem 
gewoon alle meubelen die we verkopen, ook zelf 
hebben. En dat helpt!
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UGLY.BE publiceert alleen - en geen moment vroeger 
- wanneer het juist aanvoelt. En daarvoor moeten 
we bij Marlies zijn: elke tekst passeert langs deze 
taalliefhebber, en ze blijft schrappen en hervormen 
tot alles… ‘klopt’. 

Met een master in de Nederlandse en Engelse 
Taal- en Letterkunde én een extra master 
communicatiewetenschappen in haar broekzak, 
kent ze als geen ander de kracht van een goed 
verhaal. Deze kennis zet ze met veel liefde in 
wanneer ze de verhalen van onze panden tot leven 
brengt op papier. 

Jente Vochten
Copywriter

“
”

Waarom ik zo graag schrijf voor UGLY.BE? We geven 
mensen een thuis. We prikkelen je fantasie. Ik schets 
een avontuur dat jij graag zou beleven én dat ook 
nog eens mogelijk is.
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Topfotografe Cristina weet als geen ander dat 
interieurfoto’s doorslaggevend kunnen zijn voor een 
potentiële koper. Daarom gaat ze keer op keer de 
uitdaging aan om het pand, in de juiste sfeer, correct 
in beeld te brengen. Hiervoor werkt ze liefst met 
natuurlijk daglicht en verfoeit ze de groothoeklens 
als geen ander.

Ze is een groot fan in ‘what you see is what you get’ 
- en zal haar foto’s dan ook nooit zo bewerken dat 
de ruimte er plots anders uitziet. Met deze sterke 
normen en waarden, creëert ze elke keer opnieuw 
de correcte sfeer - ongeacht wat voor pand het is.

Cristina de la Medera
Fotografe

“
”

Ik merk op dat de meeste vastgoedfoto’s nogal steri-
el en onpersoonlijk zijn. Mijn uitdaging ligt erin om de 
juiste sfeer in beeld te brengen.
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Klaar voor de nodige ondersteuning bij de verkoop van je 
pand - of heb je toch nog wat vragen over een potentiële 
samenwerking met UGLY.BE? Laat het ons zeker weten: wij 
boeken graag een afspraak met je in, zodat we jou én je 
pand kunnen leren kennen.

Pfew! Da’s nen helen boterham, niewaar? Gelukkig 
hoef je dit niet allemaal alleen te doen - en is het 
vak ‘makelaardij’ uitgevonden om jou van begin 
tot einde bij te staan en te helpen waar nodig. 

Kom je tekenen?

UGLY.BE
Vastgoed Gillis & partners bvba
Gitschotellei 153-157 | 2600 Berchem
03 309 10 10 – info@ugly.be

Openingsuren
Ma-vrij  van 9u30 tot 17u30
Zaterdag  van 10u tot 13u
Op afspraak

Volg ons op social media!

facebook facebook.com/UGLY.BE

instagram  instagram.com/UGLY_BE


