VBO BEROEPS- EN GEDRAGSCODE
VBO Makelaar is een brancheorganisatie van makelaars, taxateurs, rentmeesters, en huurbemiddelaars. Onze leden
zijn deskundige beroepsbeoefenaars met een open houding en een eerlijke manier van communiceren.
Leden gebruiken in al hun uitingen (zoals briefpapier en mailondertekening) en in de display van hun kantoorlocatie het logo
van VBO Makelaar ten teken dat leden zich bewust zijn van het maatschappelijke belang van hun functie. De specifieke gedragingen die dit bewustzijn met zich meebrengt, worden in deze VBO Beroeps- en gedragscode tot uitdrukking gebracht.
Deze gedragingen gelden ook voor medewerkers van het lid van VBO Makelaar. Het lid houdt toezicht op en is verantwoordelijk voor de gedragingen van medewerkers die in strijd zijn met de statuten, de Beroeps- en Gedragscode, de Algemene
Consumentenvoorwaarden en de Reglementen van VBO Makelaar.

Deskundig & Dienstverlenend
Onze leden zijn dienstverleners die hun vakkennis up-to-date houden. Zo volgen ze op basis van verplichte registerinschrijving jaarlijks permanente educatie. Werkzaamheden
waarvoor leden onvoldoende expertise hebben, worden
niet uitgevoerd zonder bijstand van een deskundige collega.
Taxateurs aangesloten bij VBO Makelaar zijn gebonden aan
de European Valuation Standard (EVS) en bijbehorende beroeps/-gedragscode op het gebied van taxatie

klacht tot een oplossing te komen, zoals een professioneel
beroepsoefenaar betaamt. Lukt dat niet, dan zal hij klager
wijzen op de geldende klachtregeling en/of tuchtrechtspraak. Een klacht dient te worden ingediend binnen een
termijn van één jaar na de dag waarop klager van het handelen of nalaten van de makelaar/taxateur heeft kennisgenomen. Dit gebeurt in ieder geval niet later dan binnen een
termijn van vijf jaar na het vermeende klachtwaardig handelen of nalaten.

In de uitoefening van hun beroep zijn leden verplicht gebruik
te maken van de meeste recente versies van de standaardcontracten die door VBO Makelaar ter beschikking worden
gesteld. De makelaar heeft een zorgplicht om relevante
informatie met betrekking tot het object waarvoor de opdracht is ontvangen, kenbaar te maken en op juistheid te
onderzoeken. De overeengekomen branchestandaarde zoals de Meetinstructie Woningen en Fotowijzer Woningen
worden gebruikt. Leden van VBO Makelaar zullen in verband
met hun opdracht geen giften, kortingen of andere voordelen vragen of aanvaarden van een andere opdrachtgever.

Eerlijke communicatie
Leden van VBO Makelaar zijn verplicht om aan diegenen die
een bod wensen uit te brengen op een onroerende zaak,
kenbaar te maken of men vrij is biedingen te accepteren of
dat men ten aanzien van het betreffende object reeds in onderhandeling is. Wanneer de wederpartij wordt bijgestaan
door een of meerdere deskundigen, dan wordt enkel via die
deskundige(n) gecommuniceerd.

Open houding
Het lid van VBO Makelaar beschermt en bevordert uitsluitend de belangen van zijn opdrachtgever. Hij treedt niet
tegelijkertijd op voor twee partijen die met elkaar tot een
overeenkomst willen komen en rekent geen tweezijdige courtage binnen een transactie/dienst. Hij zal zorgdragen voor overzichtelijke, gespecificeerde declaraties over
de verleende dienst.
Het lid van VBO Makelaar mag een direct of indirect belang
hebben bij transacties van registergoederen, maar moet
daarover altijd open communiceren. De wederpartij dient
er dus vóór de onderhandelingen beginnen schriftelijk op
gewezen te worden dat het lid van VBO Makelaar direct of
indirect belang heeft bij de betreffende transacties. Courtageberekening is in dergelijke gevallen verboden. Het is het
lid van VBO Makelaar verboden activiteiten te ontplooien
of op enige andere wijze betrokken te zijn bij handelingen,
waarbij de onafhankelijkheid van het lid VBO Makelaar in het
geding komt.Het lid van VBO Makelaar probeert bij een
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Onze leden gaan vertrouwelijk om met kennis die ze bij
de uitoefening van hun beroep hebben verkregen. Tevens
wordt de geldende privacybescherming in acht genomen
met betrekking tot alle (persoons-)gegevens die worden geregistreerd.
Leden van VBO Makelaar handelen in de uitoefening van
hun beroep en als privépersoon eerlijk en integer. Ze houden
zich aan de gangbare normen van fatsoen en waarden die
het vak kenmerken. Ze vermijden oneerlijke concurrentie.
Onderling spreken leden elkaar erop aan wanneer dit niet
zo is. De betreffende makelaar zal dan tijdig en transparant
verantwoording afleggen. Leden van VBO Makelaar kenmerken zich door collegialiteit en loyaliteit en onthouden zich
van negatieve uitlatingen over collega’s naar derden toe. In
plaats daarvan volgen ze bij vermeende misstanden de gebruikelijke klacht-/tuchtprocedure zoals in deze gedragscode
omschreven.
Deze VBO Beroeps- en gedragscode is tevens van toepassing op het werk van leden van VBO Makelaar buiten Nederland voor zover dat is toegestaan op grond van de aldaar
vigerende wetgeving en heersende rechtsopvattingen.

