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HUIS (VER)KOPEN?
WIJ HELPEN U GRAAG!



Uw huis verkopen

Uw huis verkopen doet u niet iedere dag, bij het (ver)kopen van een woning komt heel wat kijken. Wie zich 
laat begeleiden door de juiste experts, kan zichzelf veel geld en onaangename verrassingen besparen. Het 
voorkomt dat u iets over het hoofd ziet. Of dat u zich laat leiden door emoties en onnodig te veel betaalt of 
te weinig ontvangt. Maak daarom gebruik van de diensten van onze deskundige makelaars. Een makelaar 
kent de regio, het aanbod én het prijspeil op de lokale markt en baseert daarop de juiste aanpak om het 
beste resultaat voor u te bereiken. Allereerst brengen we uw wensen en mogelijkheden in kaart.

Deskundig advies & gratis waardebepaling

Wat is uw huis waard? U heeft natuurlijk al een indicatie door de WOZ-waarde die u jaarlijks van de overheid ontvangt. 
Maar, het peilmoment van de WOZ-waarde loopt altijd minimaal een heel kalenderjaar achter de feiten aan. Ook heeft u 
waarschijnlijk al gekeken naar vergelijkbare huizen in uw omgeving. U weet waarvoor ze te koop hebben gestaan. U weet 
echter meestal niet waarvoor de huizen ook daadwerkelijk verkocht zijn. 

Als u overweegt om uw huis te gaan verkopen is het erg belangrijk om met een juiste vraagprijs de markt op te gaan. Een 
te hoge vraagrijs schrikt kopers af. Een te lage vraagprijs trekt geïnteresseerden aan die uw minimale verkoopprijs niet 
kunnen betalen. De makelaars van Van Bruggen Adviesgroep bieden gratis en vrijblijvend een waardebepaling van uw huis 
aan. Een goed begin is het halve werk. 

Zo helpen wij u:

√    Tijdens het kennismakingsgesprek inventariseren wij uw wensen ten aanzien 
van de verkoop en aan de hand van een marktanalyse bepalen wij (samen) de 
vraagprijs;

√    Aan de hand van alle informatie van de woning, de vastgestelde vraagprijs en uw 
specifieke wensen stellen we samen met u de verkoopstrategie op;

√     Wij verzorgen een uitgebreide presentatie van uw woning voor in de verkoop-
brochure en op de website (foto’s, plattegronden, aanbiedingsteksten, etc);

√    Wij begeleiden de bezichtigingen;

√    Wij houden u regelmatig op de hoogte van de voortgang door middel van 
reportages over hoe vaak uw huis gevonden en bekeken wordt op internet;

√    Wij onderhandelen met potentiële kopers;

√    Wij organiseren desgewenst open huis of plaatsen op verzoek een advertentie;

√    Wij stellen de voorlopige koopovereenkomst op;

√     We begeleiden bij de eindinspectie en de afhandeling bij de notaris. 

VERKOOP



“Zelf een huis kopen, dat kan iedereen. Maar kopen 
tegen de juiste prijs en alle risico’s in kaart brengen en 
beoordelen, daar hebben de meeste mensen toch echt 
een gespecialiseerde vakman voor nodig. Een goede 
makelaar verdient zichzelf terug. Is het soms niet op 
prijs, dan zeker wel door het beperken van de risico’s.”

- Makelaar Van Bruggen Adviesgroep

Ik ben op zoek naar een nieuw ‘‘thuis’’, wie kan mij daarbij helpen?

Niets zo spannend als het kopen van een huis. Of het nu gaat om uw eerste huis, of dat u verhuist naar een volgend huis: 
er komt veel bij kijken. Vragen die u bezig kunnen houden: Waar moet ik allemaal op letten en aan denken? Hoeveel kan 
ik lenen? Blijft er elke maand voldoende over om leuke dingen te doen? Hoe kan ik de onderhandelingen over de prijs 
van het huis het beste aanpakken? Wat moet ik allemaal verzekeren om gerust te kunnen klussen én wonen? Vragen en 
onzekerheden die iedereen kent bij de koop van een (eerste) huis. 

Snel schakelen

Onze makelaars zijn goed op de hoogte van de recente vraag- en verkoopprijzen. Ook zijn zij bekend met de specifieke 
kenmerken van de buurt waar u een huis zoekt. Door ons sterke lokale netwerk zijn wij vaak als een van de eerste op de hoogte 
van woningen die nieuw op de markt gaan komen. Snelheid die regelmatig noodzakelijk is om de juiste woning te kunnen vinden.

Zo helpen wij u:

√    Wij komen op voor uw belangen;

√    Wij brengen uw woonwensen in kaart;

√    Wij gaan samen op zoek naar uw “thuis”;

√    Wij gaan mee naar bezichtigingen;

√    Wij adviseren over de bouwkundige staat;

√    Wij onderhandelen met de verkoper of diens makelaar;

√    Wij ondersteunen u bij juridische, fiscale en financiële zaken;

√    Wij gaan mee naar de eindinspectie van uw nieuwe woning;

√    Wij gaan mee naar de notaris;

√    Ook na de overdracht zijn wij bereikbaar voor al uw vragen op woongebied.

AANKOOP



Wie zijn wij?

Van Bruggen Adviesgroep is sinds 1973 actief als 
financieel dienstverlener. Onze ruime kennis en ervaring 
zetten we graag in om u van dienst te zijn. Daarbij bent u 
verzekerd van onafhankelijk, transparant en deskundig 
advies. Bij Van Bruggen Adviesgroep vindt u naast 
ervaren makelaars ook gespecialiseerde hypotheek- en 
verzekeringsadviseurs. Door deze combinatie kunt u op 
één adres terecht om goed, snel en voordelig alle zaken 
rondom aankoop, verkoop, financiering en verzekeringen 
van uw woning te regelen. 

Financieel adviseur en makelaar onder één dak

Juist die combinatie van financieel adviseur en makelaar 
onder één dak kan u een hoop gedoe schelen. U weet 
meteen waar u aan toe bent en hoe het ervoor staat met 
uw financiën. Zo kunt u goed voorbereid op pad gaan en 
is dat droomhuis soms opeens binnen handbereik!

Hypotheken

Onze financieel adviseur neemt u het werk graag uit handen. 
En dat doen we op de manier die u het beste past. Maatwerk 
dus. Wij vergelijken meer dan 40 geldverstrekkers om voor u 
de best passende financiering te vinden. Dit in tegenstelling 
tot uw bank, die enkel naar de eigen producten kijkt. Onze 
erkende hypotheekadviseurs adviseren u in alle situaties, 
ongeacht of u een starter bent die voor het eerst een 
hypotheek wilt afsluiten, een doorstromer met ervaring in het 
afsluiten van een hypotheek of simpelweg wilt besparen op 
uw huidige hypotheek.

Verzekeringen

Onze financieel adviseur kijkt ook naar uw verzekeringen. 
Het aanbod van verzekeringen is groot en constant in 
beweging. Wij vergelijken het verzekeringsaanbod van 
vrijwel alle bekende verzekeringsmaatschappijen. Vanuit 
dit aanbod selecteren wij de beste polisvoorwaarden 
en de scherpst mogelijke premies die aansluiten bij uw 
behoeften en persoonlijke situatie. 

Van woonwensen naar wonen

Woonwensen zijn heel persoonlijk en afhankelijk van de fase 
in uw leven. Voor het verkopen van uw huidige woning of 
het vinden van uw nieuwe droomhuis kunt u bij Van Bruggen 
Adviesgroep terecht. Onze makelaars inventariseren tijdens 
een persoonlijk kennismakingsgesprek al uw wensen en 
maken dan samen met u een plan van aanpak op maat. 
Dus of het nu gaat om verkoop of aankoop van een woning; 
u krijgt altijd advies op maat. 
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