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Een woning kopen of je huis verkopen is spannend. Dat doe je het liefst onder goede 
begeleiding. De Huizenbemiddelaar is jouw persoonlijke makelaar: we weten als geen 
ander hoe de lokale woningmarkt er tegenwoordig uitziet en denken graag met je mee. 

Beste prijs-kwaliteitverhouding

Jouw lokale makelaar

Volop keuzevrijheid in dienstverlening

Professionele & persoonlijke begeleiding

Hierom kies je voor De Huizenbemiddelaar

Omdat we communicatie en openheid erg belangrijk vinden, kun je altijd contact 
opnemen met ons op de manier die jij wilt. Of dat nu telefonisch, via mail of via 
WhatsApp gaat.
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Je woning verkopen

Bij de Huizenbemiddelaar beslis je zelf hoeveel begeleiding je nodig hebt tijdens het 
verkooptraject. Zo bepaal je zelf of je de bezichtiging doet of dat je ons als 
verkoopmakelaar inschakelt voor de rondleiding.

Waardebepaling van je woning

Tips & tricks om de verkoop een boost te geven

Fotorapportage en opmaak van de verkooptekst

Digitale verkoopbrochure

V-bordpresentatie en plaatsing op landelijke websites zoals Funda en
De Huizenbemiddelaar

Communicatie met geïnteresseerden

Onderhandelingen over de prijs en leveringsvoorwaarden

Opstellen van de koopovereenkomst

De verkoop van je woning volledig uit handen geven? 
Tegen bijbetaling kun je ook het volgende aan ons uitbesteden:

Bezichtinging uitgevoerd door een van onze lokale makelaars

Extra promotie, zoals video’s, 2D/3D-plattegronden en/of een drone

Meer publiciteit, bijvoorbeeld via social media, in kranten en bladen of op Funda

informeer bij een van onze makelaars naar de mogelijkheden en tarieven
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Voorbereiding, begeleiding en advies bij de bezichtiging

Bezichtiging van ten minste één woning

Een realistische marktprijs van de woning vaststellen

Prijsonderhandelingen voeren en voorwaarden bespreken

Controle van de concept verkoopovereenkomst 

Uitgebreid netwerk van taxateurs, notarissen, bouwkundig keurders en 
hypotheekadviseurs met scherpe tarieven waar jij gebruik van kunt maken

Hoe kan een aankoopmakelaar mij helpen?

Denk je dat je jouw droomhuis hebt gevonden? Je kunt ons ook inschakelen 
als aankoopmakelaar. Dit tegen een voordelig en vast tarief. Een investering 
die je vaak snel terugverdient met de onderhandelingen. Onze makelaars 
onderhandelen immers zo hard en flexibel als nodig is. 

Onze dienstverlening:

Wat is mijn huis waard?
Als je jouw huis gaat verkopen, wil je graag eerst weten wat je woning waard is. 
Onze lokale makelaars geven je een reële inschatting van de waarde van jouw huis. 

Benieuwd? 
Benieuwd wat jouw huis waard is? Maak een afspraak met een van onze makelaars 
voor een gratis waardebepaling.



Je huis financieren
Als je een woning koopt, moet je deze vaak nog volledig of 
gedeeltelijk financieren. Hoe ga je dat doen? 
Onze financiële adviseurs geven je advies over hoe je dat 
het beste kunt doen. Samen bespreken we je hypotheek, 
de hypotheekrente en je nieuwe maandlasten. Maak een 
afspraak met een van onze financieel adviseurs.






