Uw huis
onze zorg

rivarentals.nl

Riva Group

Wie is Riva?
Riva is een jong, internationaal en dynamisch makelaarskantoor gevestigd in hartje
Rotterdam. Het bedrijf is in 2012 opgericht en heeft binnen een korte tijd een toppositie
verkregen binnen de vastgoedmarkt. Riva doet het net even anders en staat voor kwaliteit,
betrouwbaarheid en professionaliteit. Door gunstige tarieven, uitstekende service en
deskundig advies weet Riva zich te onderscheiden ten opzichte van de concurrentie.
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Riva Rentals is marktleider
op het gebied van expat- en
studentenhuisvesting

Riva Makelaars is
recent opgericht en bedient
hiermee een niche in de markt

Wij bouwen samen met de klant aan een sterk

uitstekend opgeleid team, de juiste innovatieve

Met Riva Makelaars richten wij ons op een

huuropbrengst zal zijn en of het gewenste rende-

merk met een duurzaam, kwalitatief portfolio

toepassing van technologie en de voordelige &

specifieke doelgroep, namelijk beleggers en

ment daadwerkelijk haalbaar is. Daarnaast bekijken

aan woningen. Ons doel is om zowel woning-

transparante werkwijze moet zorgen voor de per-

internationals. Bij Riva kunt u terecht voor het

we de woning bouwkundig, controleren we de

eigenaren als woningzoekers volledig te ontzorgen

fecte klantervaring.

investeren van uw geld in stenen tegen het beste

stukken van de Vereniging van Eigenaren en

rendement. We adviseren u niet alleen over hoe u

geven we advies bij een eventuele verbouwing

uw geld het beste kunt investeren, maar zorgen

of vastgoedfinanciering.

daadwerkelijk voor de juiste aankoop. Onze uit-

Naast het volledige aankoopproces begeleiden

stekende relatie met collega-makelaars biedt veel

wij tevens het verhuur- of verkoopproces van uw

voordelen. Belangrijk bij het investeren in vast-

woning tegen de beste voorwaarden.

in het verhuurproces. De combinatie van een

goed is dat u van tevoren weet wat de verwachte
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Geschiedenis
en ontstaan van Riva
In 2009 is Maasvlakte Rentals opgericht, een ver-

Om onze klanten volledig te kunnen bedienen is

huurtak gericht op het huisvesten van personeel

in 2017 Riva Makelaars opgericht. Onder deze vlag

in het Maasvlakte, Botlek- en Europoort gebied.

kopen we woningen aan voor beleggers die wij

Wegens succes werd in 2012 de Riva Group opge-

vervolgens tegen het beste rendement verhuren.

richt met als focusgebied de regio Rotterdam. De

Daarnaast zijn wij lid van de branchevereniging

vlag Riva Rentals richt zich van oorsprong op het

VBO en hebben wij gecertificeerde verkoopmake-

aanhuren en verhuren van woningen voor bepaalde

laars in dienst. Zij kunnen u helpen met het

tijd. Met name voor expats en studenten.

verkopen van de woning op het moment dat u
de overwaarde wilt verzilveren.

De kracht van Riva
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Kenmerkend aan Riva is dat wij niet alleen verantwoordelijk zijn voor het vinden van de juiste

Met ons uitgebreide netwerk en de combinatie

huurder, maar tevens het volledige beheer van de

van onze 5 diensten (verhuren, beheren, aankopen,

woning uit handen nemen gedurende de looptijd

verkopen en beleggen) zijn wij de makelaar in

van het contract. Voor een vast percentage per

Rotterdam waar u terecht kunt voor al uw vastgoed-

De kracht van Riva is het faciliteren van 5 specia-

helpen wij uw vermogen te doen groeien middels

maand wordt de verhuurder compleet ontzorgd,

vraagstukken. Wij bieden complete ontzorging

lismen onder 1 dak. U kunt als woningeigenaar

de juiste aankoop. Of verkoop, op het moment

waarbij er geen contact met de huurder nodig is.

tegen zeer voordelige tarieven.

bij ons terecht voor het tijdelijk verhuren van uw

dat u de overwaarde wilt verzilveren. En tot slot

Een ander kenmerk van Riva Rentals is dat wij

woning zonder kopzorgen en tegen de beste

helpen wij ook huurders met ons grote netwerk

géén vooruitbetaalde bemiddelingskosten op

voorwaarden. Maar ook als u een belegger bent

snel en efficiënt aan een nieuwe woning.

voorhand in rekening brengen.

Wie is Riva?

Wie is Riva?
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Waarom uw woning
verhuren via Riva?
Bij Riva vinden wij het wel zo eerlijk om transparant

geregeld en we gaan altijd resultaatgericht te werk.

in de prijsopbouw te zijn. Niemand houdt van

Wij streven naar een goede samenwerking

vervelende verrassingen, dus doen wij er alles aan

en willen dat uiteindelijk iedereen blij is met

om dit te voorkomen. Door vanaf het begin reëel

de uitkomst. Daarnaast is er met onze no cure,

te zijn, worden de juiste verwachtingen geschetst

no pay werkwijze sprake van een groot gezamen-

en weet iedereen waar ze aan toe is. De ervaren

lijk belang, want met ons verdienmodel ontvangen

makelaars hebben veel kennis en ervaring om

wij bij leegstand, net als u, geen vergoeding.

passende prijzen vast te stellen op basis van de

Wij vragen op voorhand namelijk geen vooruit-

woning en de markt.

betaalde commissie.

Bij Riva hechten wij veel waarde aan kwaliteit,
maar dan wel tegen de beste prijs. Riva onderhandelt voor u, met als doel het beste resultaat

Beste prijs
De beste voorwaarden
Maar wel reëel en marktconform
Want niemand wilt negatief verrast worden
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Wie is Riva?

voor uw specifieke situatie. Juridisch is alles goed

De ervaren makelaars
hebben veel kennis en ervaring
om passende prijzen vast te stellen.

Wie is Riva?
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Wij geloven dat
een persoonlijke benadering
zich altijd positief terugbetaalt.

Kwaliteit
En niet zo’n beetje ook

Persoonlijke aandacht
Want u staat centraal

Behandel anderen zoals u zelf ook behandeld

blijven als bedrijf op de hoogte van alle nieuwe

Wij geloven dat een persoonlijke benadering

bij het verhuur- en of aankoopproces altijd

zou willen worden. Heel cliché, maar bij

ontwikkelingen binnen vastgoedland. Bij Riva

zich altijd positief terugbetaalt. Persoonlijke

warm contact met alle betrokken partijen.

Riva werken wij nauw samen met mensen.

doen wij er alles aan om u te ontzorgen,

aandacht zorgt niet alleen voor een vertrouwd

Hierdoor bent u altijd op de hoogte en kunnen

Kwaliteit staat bij ons voorop en dat ziet

zodat u achteraf tevreden terugkijkt naar

gevoel, maar tevens voor een prettige

wij helpen en bijspringen waar nodig. Onze

u overal in terug, vanaf de eerste kennisma-

het gehele proces en onze dienstverlening.

samenwerking. Dit komt uiteindelijk de

werkwijze kenmerkt zich in zorgvuldigheid,

king tot aan het overhandigen van de sleutel.

Deze drive naar het streven van kwaliteit zorgt

kwaliteit ten goede. Uw huis verhuren kan

inlevingsvermogen en toegankelijkheid. Elke

We werken conform wettelijke regels en

ervoor dat wij ons continu verbeteren.

erg spannend zijn. Daarom onderhouden wij

klant is anders en wij passen ons daarop aan.
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Leiderschap
Omdat wij geen volgers zijn
Kennis straalt zelfverzekerdheid uit en zorgt voor

professionals die er elke dag op gericht zijn nog

vertrouwen. Wij vinden het belangrijk dat we

beter te worden in het vak door samen te werken en

ons vak verstaan, ons blijven ontwikkelen en tot

te blijven leren. Van elkaar, maar ook van anderen.

scherpzinnige inzichten komen die u weer verder

Juist omdat wij vertrouwen hebben in ons kunnen,

helpen. De kracht van Riva is het hebben van 5

zijn wij niet bang om traditionele verdienmodel-

specialisten onder 1 dak. Met onze specialisten in

len binnen de makelaardij te heroverwegen en

dienst hebben wij een streepje voor in de markt,

daar profiteert u van als klant.

maar daarmee is niet alles gewonnen. Wij zijn

Passie voor het vak
Samen succesvol

Wij doen ons werk
met passie. Enthousiasme,
plezier en liefde voor het vak is onze kracht.

Wij doen ons werk met passie. Dit uit zich in

het geven van een juist prijsadvies of het typen

De basis begint bij ons. Een hecht team dat nauw

te zien in onze uitstraling, maar ook te herkennen

enthousiasme, plezier en liefde voor het vak. Dit is

van de correcte mail. Het overbrengen van deze

met elkaar samenwerkt en onderling plezier heeft.

door kleine dingen als op tijd zijn bij afspraken,

onze kracht. Ons werk geeft ons energie. Of het

passie op elkaar en onze klanten is iets wat wij

Maar daarnaast ook ontzettend goed naar elkaar

persoonlijke aandacht en de liefde voor onze

nu gaat om het vinden van een geschikte woning,

ontzettend belangrijk vinden.

luistert. Deze positieve energie is hopelijk terug

stad Rotterdam.
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Riva Rentals
Met verhuurmanagement heeft u de voordelen van verhuurbemiddeling en woningbeheer
in één. En dat voor dezelfde lage kosten. Wij zoeken de beste huurder voor uw woning
met bijbehorende screening, incasseren de huur en geven u daarmee de zekerheid
van huurpenningen. Verder maken wij gebruik van huurovereenkomsten die zijn opgesteld
door een jurist, zowel in het Nederlands als Engels. Wij bieden overeenkomsten aan
voor bepaalde of onbepaalde tijd. U heeft dus altijd een opzegging in eigen hand. Daarnaast
profiteert u van de fiscale voordelen uit box 3, omdat u het actieve vermogensbeheer aan
Riva overlaat. U heeft dus zelf geen contact met de huurder, dat doen wij voor u.
Hierdoor kunnen wij een hoop vragen en eventuele klachten voor u oplossen.
19

De voordelen van
verhuurmanagement

20

Riva Rentals

Hoe ziet ons verhuurmanagement pakket eruit?

Geen vooruitbetaalde
commissie

Zekerheid
van huurpenningen

U betaalt een vast percentage aan vergoeding over

stand voor u te minimaliseren. Omdat wij geen

de kale huurprijs (inclusief stoffering en meubilering)

vooruitbetaalde commissie vragen, maar wel een

Verhuur op basis van

Wij sturen de maandelijkse

per maand. U hoeft in dit geval geen eenmalige

laag percentage over de huur hebben wij net

no cure, no pay.

facturen en dragen zorg voor

bemiddelingskosten te betalen, dit zit bij Riva in

als u een groot belang bij een zo hoog mogelijke

de betaling.

de beheerskosten inbegrepen. U betaalt alleen

huur en een betrouwbare huurder. Wij doen

beheerskosten wanneer er huurders in de woning

tenslotte al het debiteurenbeheer, een mooi

zitten. Uiteraard zullen wij zo snel mogelijk (na uw

gezamenlijkbelang. Dat is verhuurmanagement

goedkeuring) nieuwe huurders vinden, om leeg-

van Riva Rentals.

Gescreende
huurders

Financieel, technisch
en commercieel beheer

Grondige huurcheck op

Wij verzorgen alle communicatie

inkomen, werk en verleden.

met de huurder voor u.

Opzegging
in eigen hand

Fiscale voordelen
van box 3

Met bepaalde tijd contracten kunt

Loop geen risico door actief

u de huur altijd opzeggen en de

vermogensbeheer. Wij lossen

De zekerheid van de juiste verhuurprijs op basis

toetst huurcontract en altijd kunnen opzeggen.

woning bijvoorbeeld opnieuw

klachten voor u op en verzorgen

van de puntentelling, geen huurachterstand,

Riva werkt dus altijd in uw belang.

verhuren of verkopen.

het contact met de huurders.

grondige screening van de huurder, juridisch ge-

Waarom kiezen voor verhuurmanagement?

Riva Rentals
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Hoe gaan wij te werk?
Uw huis is onze zorg!

Bekijk op de volgende pagina
de overzichtelijke stappen van ons verhuurproces.

Heeft u een huis of appartement in Rotterdam

expats en internationale studenten biedt een

te vinden. U betaalt ons dus alleen op het moment

weer bij de check-out. Daarnaast lossen wij alle

beschikbaar voor verhuur? Dan komen wij graag

enorm rendementspotentieel. Bij Riva hebben wij

dat wij uw huis of appartement succesvol hebben

klachten voor u op en zorgen wij voor een profes-

vrijblijvend bij u langs om de maximale huurprijs

hele goede ervaringen met beide doelgroepen.

verhuurd. Uiteraard screenen wij alle kandidaten

sionele schoonmaak bij de oplevering. Zo heeft u

grondig om de juiste match te kunnen maken.

geen omkijken naar uw woning en loopt alles

Wij werken op no cure, no pay basis om zo snel

We begeleiden de huurder tijdens de check-in

geheel volgens de wet- en regelgeving.

mogelijk een betrouwbare huurder voor uw woning

middels inspectierapporten en dat doen we ook

te bepalen.
Het verhuren van woningen in Rotterdam aan

22
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Wat zijn de stappen naar het succesvol
verhuren van uw woning?

1

Woning beschikbaar

7

4

Uw woning maxi-

voor verhuur

maal in de picture!

Bel of mail ons voor

De makelaar komt bij u

vrijblijvend advies.

langs om foto’s te maken
en presenteert uw huis

2

Vrijblijvende

5

De beste

11

Positieve energie!

voorwaarden!

Wij noteren de meter-

Uiteraard onderhandelen

standen voor u en de

wij namens u de beste

huurder en melden de

voorwaarden.

huurder aan bij één
van de leveranciers.

8

Gefeliciteerd!

12

Aftercare

online op de bekende

Wij maken de juridisch

Riva is ook aanwezig bij

woningsites, onze eigen

getoetste huurovereen-

de check-out en regelt

website en social media.

komst voor u op

de afwikkeling van de

ter controle.

waarborgsom.

Groot netwerk aan

opname

expats en scholen

De makelaar komt langs

Wij hebben exclusieve

in de woning om de

samenwerkingen met de

maximale huurprijs

bekende multinationals

met (foto)rapport

huiseigenaren

te bepalen.

en internationale scholen,

Geen verrassingen achteraf

gingen u voor

maar we werken ook samen

met een door beide partijen

Tevreden verhuurders,

met relocators en de betere

ondertekend conditierapport

huurders en investeer-

collega-makelaars.

inclusief fotorapportage.

ders lieten een positieve

9

Check-in

13

Veel tevreden

reactie achter op

3

Maximale inzet op

no cure, no pay basis

6

Google Reviews.

Bezichtigingen
Op het moment dat wij een

10

Een tevreden

U geeft ons toestemming

geïnteresseerde kandidaat

huurder ...

om de woning online aan

hebben gevonden gaan wij

is een tevreden

te bieden. Uiteraard op

de woning bezichtigen en

verhuurder.

basis van no cure no pay.

treden wij namens u op.
Riva Rentals
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Vele verhuurders gingen u voor!

Profiteer van de
fiscale voordelen van box 3

Verhuren zonder huurbescherming

Via Riva heeft u de zekerheid
van huurpenningen

Via Riva Rentals heeft u een huuropzegging in

Het verhuren aan expats biedt meer zekerheid.

Als een natuurlijk persoon zich bezig gaat houden

waar rechters steeds vaker hun mening over

eigen hand. Wij stellen een juridisch getoetste

Zij ontvangen van het bedrijf een ‘’housing

met het kopen, verkopen en/of verhuren van

moeten geven (jurisprudentie).

huurovereenkomst op met de einddatum van

allowance’’ of het bedrijf maakt zelf maandelijks

vastgoed, kan er sprake zijn van winst uit onder-

de overeenkomst (een huurovereenkomst voor

de huur over. Huurders zijn vaak hoogopgeleid en

neming (of resultaat uit overige werkzaamheden).

Met verhuurmanagement valt uw woning in box 3.

bepaalde tijd). Na akkoord vervalt het recht op

hebben een goed en stabiel inkomen.

Een harde lijn is er niet en binnen het grijze gebied

U betaalt minder belasting en geniet van fiscale

zijn de feiten uiteindelijk van groot belang.

voordelen, omdat u het actieve vermogensbeheer op

huurbescherming en is de huurder wettelijk
verplicht om na de huurperiode uw woning te ver-

Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het gehele

De kern is vaak: “wat doet u zelf?” In onze praktijk

een voordelige manier aan Riva uit handen geeft.

laten. U heeft wel een informatieplicht richting de

debiteurenbeheer. Wij sturen de maandelijkse

zien we regelmatig een discussie met de

Hierdoor loopt u geen risico dat de afrekening in

huurder van één kalendermaand voor het einde

facturen en maken de huur naar u over. Een ge-

Belastingdienst ontstaan. Er is een grijs gebied

box 1 (hoge belasting, winst) plaats zal vinden.

van de huurovereenkomst. Het voordeel hiervan

zamenlijk belang, want zonder huur hebben wij

is dat u de woning na de huurperiode altijd zelf

ook geen inkomsten.

kunt betrekken, verkopen of opnieuw kunt verhuren
voor wellicht weer een hogere huurprijs.

Maximale én
juiste verhuurprijs
Onze ervaren verhuurmakelaars geven u de

haalbaar is. Wij hebben transparantie hoog in het

zekerheid van een juiste en reële verhuurprijs.

vaandel staan en willen de juiste verwachtingen

Zij hebben uitgebreide kennis van het punten-

scheppen. Niemand heeft er belang bij om te

telling systeem en adviseren als geen ander een

hoge of te lage adviesprijzen af te geven.

marktconforme verhuurprijs die op dat moment
26
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Riva Expats
& Students
Bij Riva verhuren wij met name aan internationals,

Riva werkt dus nauw samen met de grootste

wat ons betreft de meest interessante doelgroep.

multinationals, relocators, de betere aanhuur-

Internationals die via Riva Rentals huren werken

makelaars, maar ook met de internationale

veelal op projectbasis in Nederland en verblijven

scholen. Uiteraard vertegenwoordigen wij alleen

hier voor slechts een bepaalde periode. Vaak zijn

uw belang en daarom verhuren wij uw woning

ze werkzaam bij een bekende multinational of

alleen tegen de beste voorwaarden. Ons uitge-

werken in het ziekenhuis of op de universiteit.

breide netwerk vergroot natuurlijk de kans op

Daarom zijn ze meestal op zoek naar een woning

een succesvolle en snelle verhuur.

in of rondom Rotterdam. Het gaat hierbij om
gemeubileerde en/of gestoffeerde woningen voor
6 maanden tot enkele jaren.
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Riva Rentals

•
•
•
•

Tijdelijke bewoning
Opzegging in eigen hand
Grootste doelgroep
Gegarandeerd van huurinkomsten

•

Fiscale voordelen
Riva Rentals
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Riva Makelaars
Wij begrijpen als geen ander dat u als koper (belegger), verkoper, huurder of verhuurder
specifieke voorkeuren heeft. Met de ervaren specialisten van Riva Makelaars hebben
we alle makelaarsdiensten in huis en daarmee vinden we altijd de juiste oplossing voor
al uw vraagstukken.
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‘’Rijke mensen beleggen eerst
en geven uit wat er over is’’

De vastgoedbelegger
in Rotterdam

Rotterdam biedt
een enorm potentieel

Wilt u beleggen in stenen? Onze specialisten

maar uiteindelijk zoekt u een courante inves-

Indien u op zoek bent naar direct én indirect

kunnen u daar alles over vertellen. Van aan-

tering met een goed, direct rendement.

rendement dan biedt Rotterdam een enorm

koop tot financiering, van de waarde in

En daarnaast is het mooi meegenomen

potentieel. Afhankelijk van uw gewenste ren-

verhuurde staat en belastingtechnische zaken

als dit op lange termijn extra rendeert bij

dement kunnen wij u altijd helpen met het

tot en met het complete beheer.

een eventuele verkoop. U zoekt kennis over

aankopen, verhuren en beheren van

de huurmarkt voor het directe rendement,

uw belegging(en).

Als ervaren vastgoedbelegger weten we dat

maar ook de ervaring om te bepalen in welke

er verschillende typen beleggers en hande-

wijken in Rotterdam de meeste groei in

laren zijn. Iedereen heeft zijn eigen wensen,

waarde zit voor de toekomst.

budgetten en verwachtingen. Zo ook u,

34
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Gezamenlijk belang
Als u investeert in incourante objecten dan

is het juist ook in ons belang dat u de juiste

krijgen wij deze als verhuurmakelaar lastig

woningen koopt als belegging. Een win-win

verhuurd. Omdat u ons alleen een vergoe-

situatie en een transparante manier van

ding betaalt voor de verhuur op het moment

werken zonder vooruitbetaalde vergoedingen

dat de woning daadwerkelijk is verhuurd,

voor de makelaar.

Puntensysteem
huurwoningen

Vijf specialismen
onder één dak

36

Wij hebben verstand van beleggen, aankopen,

verkopen wij het voor u aan één van onze

Als belegger wilt u rustig genieten van uw

met ons uw beleggingsplannen. Het pun-

verkopen, verhuren en beheren. Zit er veel

vele relaties die op zoek zijn naar de juiste

rendement en u zeker geen zorgen hoeven

tensysteem is een belangrijk aandachtspunt

overwaarde in uw verhuurde pand? Ook dan

investering in verhuurde staat. Dat zijn 5

maken over het huurrecht en belasting-

ten tijde van de aankoop. Haal het maximale uit

specialisten onder één dak met één aan-

technische zaken. Veel investeerders zijn

uw belegging. Honderden beleggers gingen

spreekpunt en daardoor profiteert u van de

niet op de hoogte van de risico’s, zoals de

u voor.

meest voordelige voorwaarden.

bemoeienis van de Huurcommissie. Met als

Riva Makelaars

gevolg dat zij in een later stadium kunnen

Wilt u weten wat de ervaringen zijn van uw

fluiten naar het oorspronkelijke rendement.

mede-investeerders? Lees op Google de

Laat u dit niet gebeuren en bespreek samen

recensies over onze diensten.

Riva Makelaars
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Verkopen

5

De gecertificeerde verkoopmakelaars van Riva zijn al

Ons brede netwerk, regionale marktkennis en ervaring

meer dan 15 jaar actief in de Rotterdamse vastgoed-

stelt ons in staat om uw woning op een doeltreffende

markt. Door onze jarenlange ervaring met het verkopen,

wijze te promoten en succesvol te verkopen tegen de

investeren, verhuren en het financieren van woningen in

maximale prijs.

Flexibele

7

Gefeliciteerd

bezichtigingen

met de verkoop

Onze makelaars verzorgen

van uw woning

bezichtigingen van de

Op de dag van overdracht

woning en zijn flexibel

zullen wij de eindinspectie

inzetbaar.

verzorgen met de
kopende partij.

Rotterdam, kennen wij de woningmarkt als geen ander.

Wat zijn de stappen naar een succesvolle verkoop van uw woning?

6

Maximale
opbrengst
De makelaar onderhandelt

Vrijblijvende

1

verkoop opname

foto’s

Makelaar komt naar de

De professionele foto-

woning voor een vrij-

graaf komt langs voor

blijvend gesprek. Wij stellen

foto’s (optioneel 360

ons voor en lichten onze

graden en video’s) en het

werkwijze toe.

inmeten van de woning.

Adviesrapport

2

Professionele

3

4

Maximaal

De makelaar stuurt u

in the picture

onze verkoopstrategie.

Wij zorgen voor maximale

voor u de beste voorwaarden en stuurt u
de koopovereenkomst
ter ondertekening.

Verkopen of verhuren

exposure middels ons uit-

Wordt uw geld op de bank ook steeds minder

juiste moment om te verkopen? Met onze unieke

gebreide netwerk en mar-

waard en twijfelt u of de waarde van uw woning

combinatie van verkopen en verhuren kunnen wij

ketingkanalen (de bekende

verder zal stijgen? Met andere woorden, is dit het

alle voordelen en nadelen voorleggen.

woningsites, onze eigen
website en social media).
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