
NOORD - Babette Peters-De Jong werd voor 
gek verklaard toen ze driekwart jaar gele-
den haar eigen makelaarskantoor in Amster-
dam-Noord startte. ‘Dat kan niet in deze tijd’, 
klonk het steevast. Inmiddels is duidelijk dat 
het wel kan, want de zaken gaan goed. Dat 
betekend overigens niet dat Babette rustig 
achterover gaat leunen. Sterker nog, ze blijft 
actief betrokken en vernieuwend. Voor een 
appartement aan Jisperveldstraat 426 is ze in 
zee gegaan met CUBIQZ. Dit bedrijf verzorgt 
woninginrichtingen van karton.

Het is geen makkelijke tijd voor de huizen-
markt. Huizen staan langer te koop, met als 
gevolg dat er leegstand ontstaat. Er wordt 
immers op een gegeven moment toch ver-
huisd en dan gaan alle spullen mee. “Leeg-
stand is alleen niet bevorderlijk voor de ver-
koop”, weet Babette. “Een lege ruimte oogt 
kleiner en potentiële kopers kunnen minder 

goed een beeld vormen van hoe het eruit gaat 
zien.”
Het bedrijf CUBIQZ heeft daar een oplos-
sing voor gevonden. Zij leveren een com-
plete woonkamerinrichting van karton om 
de ruimte te visualiseren. Door de meubels 
te voorzien van speciaal op maat gemaak-
te stoffen hoezen en het gebruik van realis-
tische fotoprints op bijvoorbeeld kasten zijn 
ze bijna niet van echt te onderscheiden. “Het 
grootste voordeel is misschien wel dat de 
lichtgewicht meubels makkelijk te verschui-
ven zijn”, voegt Babette toe. “De cliënten 
kunnen dus gelijk met inrichten beginnen. 
Bovendien geeft het antwoord op vragen over 
of de bank wel past of niet”

Het appartement aan Jisperveldstraat 426 
is een van de eerste woningen in Noord die 
wordt ingericht met de kartonnen meubels 
van CUBIQZ. Daarmee laat Peters-De Jong 

Makelaardij zien veel waarde te hechten aan 
betrokkenheid en persoonlijke aandacht. “Ik 
denk graag mee met de cliënten”, aldus Ba-
bette. “En op deze manier kan ik ze extra 
goed terzijde staan.” 

Het is juist deze extra aandacht die ervoor 
heeft gezorgd dat Peters-De Jong Makelaardij 
in korte tijd is uitgegroeid tot een vaste spe-
ler op de Noord-Amsterdamse woningmarkt. 
“De zaken gaan boven verwachting goed”, 
glundert Babette. “Maar ik wil niet al te veel 
meer groeien. Als het bedrijf te groot wordt 
gaat het ten koste van het persoonlijke con-
tact.” 

Kijk voor meer informatie op www.petersde-
jong.nl of www.cubiqz.nl.
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