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08 | 11 Laughing Lyrics Comedy Night (in
English, free )

09 | 11 Feed Comedy Avond ( In het Engels,
Gratis)

10 | 11 Infrarood techniek, workshop

10 | 11 Kibra Silensio (Doorbreek de Stilte)

11 | 11 Expositie Close Connections in de
Bagagehal

11 | 11 Comedy Night

12 | 11 Foto-expositie In Control

12 | 11 13e eenakteravond

13 | 11 Jubileumconcert Diemer Harmonie

13 | 11 Ferry Doedens in Boom Chicago met
‘Only Ferry’

16 | 11 Familie Wolf komt hier wonen (6+)

18 | 11 Volg de zon een avond lang live –
videokunstwerk

18 | 11 Euritmie

20 | 11 Duurzame sint- & kerstfair Circulair

20 | 11 Nieuwe Noten Amsterdam: Katherina
Gross, Fie Schouten, Keren Motseri

  Geen verplichte stadsverwarming voor Sluisbuurt Word voor 25 euro donateur van de Brug, en maak
kans op mooie prijzen 

Nieuws

Het beste bod: op huizen bieden met een algoritme

Tim Baarslag ontwierp een algoritme om uit te rekenen welk bod hij het best kon
doen op het huis dat hij wilde hebben. Zo kocht hij drie jaar geleden een
appartement vlak bij Java-eiland. Via een website kunnen nu ook andere mensen
het perfecte bod bepalen.  
 
Als onderzoeker artificiële intelligentie bekijkt Tim Baarslag hoe een computer het best
kan onderhandelen. Hoe kun je te weten komen wat de ander wil? Wat is de laagste prijs
die je eruit kunt trekken? En wat is het juiste moment om een aanbieding te accepteren?  
 
Toen Baarslag drie jaar geleden een functie kreeg bij het Centrum voor Wiskunde en
Informatica op het Science Park in Amsterdam, verhuisde hij terug vanuit Engeland naar
Nederland. “Het was lastig om vanuit het buitenland woonruimte te vinden. We huurden
een woning in de Pijp, maar betaalden zoveel dat kopen een betere optie was. Ik heb
toen voor mezelf een algoritme gemaakt voor het doen van het beste bod.” 
 
Veel variabelen liggen bij het kopen van een huis wiskundig niet vast. “Er zijn allemaal
menselijke en psychologische factoren die het proces beïnvloeden,” beaamt Baarslag.
Toch is er volgens hem voor het uitbrengen van een bod ook veel informatie wél
beschikbaar: “De vraagprijs bijvoorbeeld. En je kunt een inschatting maken van het
aantal andere biedingen door te kijken naar de verkoopprijs van vergelijkbare huizen. Als
je een idee hebt van de spreiding waarbinnen de biedingen van anderen zullen vallen,
kun je wiskundig berekenen welk bod je moet uitbrengen om hoger uit te komen dan de
rest.” 
 
Wat Baarslag ook heeft meegenomen in zijn algoritme is hoe graag je een huis wilt
hebben. “Je wilt natuurlijk een bod doen dat hoger ligt dan alle andere biedingen, maar
dat wel zo laag mogelijk blijft. Op de website kun je invullen of je kunt accepteren dat de
kans bijvoorbeeld 10 procent is dat je het huis niét krijgt. Ik wilde zelf mijn huis heel graag
hebben en heb gespeeld met 90 tot 95 procent zekerheid, maar die laatste procenten zijn
het duurst.” 
 
Soms moet je kleine dingen meenemen die een wiskundig model niet automatisch
meeneemt, realiseert Baarslag zich. “Als uit het algoritme komt dat je precies 300.000
moet bieden, is het soms handig om daar toch iets boven te gaan zitten omdat meer
mensen zo’n rond bedrag bieden. Dus om 300.100 euro te doen, of zelfs 300.150.”  
 
Bij Baarslag pakte het goed uit: hij deed het beste huizenbod en kreeg het appartement.
Na hem maken ook anderen gebruik van het algoritme. “Ik hoorde van verschillende
mensen dat het bod dat ze hadden uitgebracht met behulp van een aankoopmakelaar,
overeenkwam met het bedrag dat uit het algoritme kwam.” 
 
Nieuwsgierig geworden welk bod jij het best op een woning kunt doen? Zoek op internet
naar ‘Tims huizenbodalgoritme’ en vul de variabelen in.
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Bakkerij Westers in Hotel Jakarta:
Heerlijke taarten en spectaculaire
gebakjes

Henk Spaan: Groene zeep
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