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DAAN MAKELAARS

Andere aanpak
We kennen de doelgroep en weten
hoe we deze doelgroep het beste
kunnen bereiken. We spelen in op
het gevoel. Want het belangrijkste
van een huis? Je thuis voelen

Duidelijk en simpel
We leggen het verkoopproces stapvoor-stap uit, houden je altijd op de
hoogte en we zijn altijd bereikbaar
voor vragen.

Verkopen
Wij verkopen iedere dag woningen. We kennen elke situatie, dus we weten hoe we
moeten handelen. We horen graag jouw behoefte en doel, zodat we de beste
verkoopaanpak kunnen gebruiken voor jou. We gaan in iedere situatie voor het
allerbeste resultaat.

Deskundig
We zijn aangesloten bij de NVM,
waardoor we voldoen aan de
hoogste opleidings- en kwaliteitseisen. Samen met jarenlange kennis

Onze verkoopaanpak is anders, omdat we ons verdiepen in de doelgroep van jouw
huis en deze doelgroep zo goed mogelijk proberen aan te spreken. Zodat we,
dankzij diverse marketingtechnieken, zo veel mogelijk potentiële kopers bereiken
voor jouw woning.

en de juiste data, geven wij een
volledig advies

Wil jij jouw huis verkopen en wil je weten hoe dat gaat? Welke stappen je moet
doorlopen? We hebben dit proces stap-voor-stap voor je in kaart gebracht. Lees
per stap wat het inhoudt en wat we doen om van de verkoop van jouw huis een
echt succes te maken!

DE VERKOOP VAN JOUW HUIS
WAARDEBEPALING (GRATIS)
Eerst komt een van onze makelaars langs om jouw woning te bekijken en om te luisteren naar jullie
wensen omtrent de verkoop. Tijdens dit gesprek leren we jullie graag beter kennen. Zodat we een
passend advies aan kunnen dragen. Naar aanleiding van dit gesprek en de inventarisatie van de woning,
gaat de makelaar aan de slag. Hij gaat op zoek naar vergelijkbare woningen en marktinformatie, op basis
van dit onderzoek geeft hij een reële indicatie van de opbrengstwaarde, advies qua vraagprijs en
verkoopprocedure.

VOORBEREIDING VERKOOP
Akkoord met de vraagprijs en verkoopaanpak? Dan gaan we samen aan de slag. Jullie krijgen een (online)
account, hierin vul je alle gegevens omtrent de woning in. We maken een afspraak voor de fotograaf en
wij schrijven de aanbiedingstekst, daarbij zorgen we ervoor dat we inspelen op het gevoel van potentiële
kopers, zodat deze zich eerder thuis zullen voelen in de woning.

WONING IN DE VERKOOP
Als jullie op alles akkoord hebben gegeven, dan zetten wij de woning online. Hier begint het! De woning komt met een
aantrekkelijke tekst op onze website, Funda, Facebook en Instagram. Tijdens deze presentatie maken we gebruik van
diverse marketingtechnieken, zodat woningzoekenden alle voordelen van de woning voorbij zien komen en zich
aangetrokken voelen tot de woning.

BEZICHTIGINGEN
Potentiële kopers kunnen via alle kanalen een bezichtiging inplannen bij jouw woning. Wij houden
jullie op de hoogte (meestal via een Whatsapp-groep) en plannen de bezichtigingen in op tijdstippen
welke jullie het beste uitkomen. Tijdens de bezichtigingen laten wij op enthousiaste wijze de woning
zien en beantwoorden we alle vragen van potentiele kopers.

ONDERHANDELINGEN
Zijn mensen enthousiast? Dan doen ze een bieding bij één van onze makelaars. De bieding
nemen wij aan, leggen wij voor bij de verkopers en we geven een advies. Eventueel kun je
dan een tegenbod doen, het bod accepteren of afwijzen. De makelaar kiest altijd een
onderhandelingstechniek die past bij jullie en de kopers. Dit is belangrijk om het beste
resultaat te halen en een goed gevoel bij beide partijen te creëren.

KOOPOVEREENKOMST EN OVERDRACHT
Is er een akkoord? Dan stellen wij de koopovereenkomst op, conform de afspraken die zijn gemaakt. We sturen altijd eerst
de koopovereenkomst op ter controle en plannen vervolgens een afspraak in voor de ondertekening, dit is digitaal ook
mogelijk. We houden de ontbindende voorwaarden in de gaten en zorgen voor de eindinspectie en de overdracht.

Verkoopstrategie
Jouw doel is je woning snel en goed te verkopen. Het kan zijn dat je dit op korte
termijn wilt, een bepaalde prijs wilt halen of juist rustig naar wat anders wil uitkijken.
Voor iedere behoefte is er een andere verkoopstrategie. Je kunt de woning heel
scherp inzetten, waardoor je waarschijnlijk veel belangstellenden trekt. Maar soms is
het ook verstandiger om een hogere vraagprijs te hanteren.

Wij vinden het heel belangrijk om de verkoopstrategie op het type woning, de vraag
in de huidige markt en de persoonlijke situatie af te stemmen.

Prijsbepaling
Op basis van het type woning en de behoefte van de klant onderzoeken wij
wat de beste prijs is in combinatie met de verkoopstrategie. We kijken naar
soortgelijke woningen die in de afgelopen periode verkocht zijn. Misschien
heb je wel een minimale opbrengst nodig om een volgende stap te zetten?
Dan beoordelen wij of dit reëel is en welke verkoopprijs we gaan hanteren
om de beoogde opbrengst te behalen.

Marketing
Als we de verkoopstrategie en de verkoopprijs en mogelijke opbrengst hebben benoemd.
Bepalen we de marketingstrategie. Wie is de doelgroep van deze woning, zijn dit starters,
doorstromers of juist ouderen? Op basis van de doelgroep passen we onze schrijftechnieken
aan en de wijze van promoten. Wie moeten we aanspreken en hoe spreken we ze het beste
aan? We zetten de woning zo breed mogelijk in, we maken veel gebruik van social media,
maar we zorgen ook voor een brochure die we verstrekken aan de geïnteresseerden.

WAT ZIJN JE MOGELIJKHEDEN?
Vaak wil je jouw woning verkopen omdat je een andere woning op het oog hebt of naar andere woningen wilt kijken. Om te weten wat je
kunt lenen moet je ten eerste weten wat je financiële mogelijkheden zijn. Hoeveel hypotheek kun je opnemen? Ook moet je weten wat de
verkoopwaarde van jouw woning is indien je op dit moment een koopwoning hebt.

Met deze gegevens kun je goed voorbereid op zoek naar je (nieuwe) droomwoning. Wij helpen je hier graag mee. Het begint allemaal met
een vrijbljivend gesprek.

GRATIS WAARDEBEPALING

MIJN FINANCIEEL ADVIES

Om gericht te zoeken naar een nieuwe woning is het fijn

Onze partners van Mijn Financieel Advies geven je

om te weten wat jouw huis waard is. Daarom komen we

graag inzicht in je financiële mogelijkheden. Door

graag langs voor een vrijblijvende waardebepaling.

middel van een vrijblijvend hypotheekgesprek, weet jij
precies wat de mogelijkheden zijn en je toekomstige

Jouw woning in de startblokken?

vaste lasten.

Wil je nadat je jouw droomwoning hebt gevonden snel
kunnen schakelen? Dan is het verstandig om de woning

Wil je een bieding doen op een woning? Je mag altijd

alvast klaar te zetten voor de verkoop.

contact met ons opnemen voor een advies qua bieding
of onderhandelingstactiek.

De gehele presentatie en voorbereiding van jouw
woning zijn dan al gedaan. Indien je een andere woning

Wist je trouwens dat wij ook een verzekeringsafdeling

koopt kan je eigen woning dezelfde dag nog online. Dit

hebben? We kunnen dus gelijk alles voor je regelen op

zorgt voor een aanzienlijke stressverlaging en je staat

het gebied van verzekeringen. Zodat jullie goed en

sterker als potentiele koper. Voorafgaand zijn hier geen

tegen de beste voorwaarden verzekerd zijn.

kosten aan verbonden.

Eigenlijk hoef je zelf alleen nog maar te verhuizen!
Maar, ook dat maken wij makkelijker met onze gratis
verhuisservice!

Jij hebt een doel, wij weten de
beste aanpak en samen behalen
we een top resultaat!
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