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VOORSTELLEN

Leuk dat we met je hebben 
kennisgemaakt.
Op basis van eerlijk advies zetten wij met jou een

(mogelijke) stap naar jouw volgende droomwoning. 

Snel, altijd bereikbaar en eerlijk. Dat zit bij onze

enthousiaste makelaars en financiële adviseurs in het 
DNA. Je hebt ons Voor ‘t Leven!

Voor het leven

Wij zijn dichtbij en betrokken bij alle grote 
stappen die je zet. Wij zijn er voor je: nu en bij 
iedere volgende mijlpaal in jouw leven. 

Persoonlijk

Iedere klant, iedere woning of iedere (financiële) 
situatie is uniek. Onze manier van werken 

verschilt dan ook per klant. Wij staan voor 
persoonlijk contact met vaste aanspreekpunten 
en bekende gezichten op twee locaties midden in 

Samenwerken

Met drie bedrijven onder één dak maken we goed 
gebruik van elkaars kennis en vaardigheden. Ook 
werken we goed samen met veel verschillende 
aanbieders, businesspartners, banken en 
verzekeraars. Zo kunnen we je altijd goed én 
onafhankelijk adviseren. Als team zijn we snel en 
daadkrachtig, vieren we successen 

en laten we anderen stralen. 

Eerlijk

Naast dat we altijd eerlijk en transparant advies 
geven, gaan we zorgvuldig om met persoonlijke 
en/of gevoelige informatie. We komen gedane 
toezeggingen, gemaakte afspraken en 
verplichtingen naar (potentiële) klanten, 

collega’s en samenwerkingspartners na.

Snel & altijd bereikbaar

Snelheid hebben we hoog staan, zodat jij lekker 
door kunt pakken in jouw volgende stap. We 
streven ernaar om je altijd een stap voor te blijven 
in communicatie en berichtgeving en zorgen er 
daarnaast voor dat we altijd bereikbaar zijn voor 
vragen of advies.  Wij zijn jouw vaste 
sparringpartner. 



T E A M  V A N  E K E R E N  K U I P E R

Team Van Ekeren Kuiper Woning- en Bedrijfsmakelaars staat voor je klaar

Jenno van Ekeren
Financieel Adviseur • 
Directeur

Dennis Kuiper
NVM makelaar • taxateur

Tessa van Ekeren
NVM makelaar • taxateur

Jony van Kempen
NVM kandidaat • 
makelaar

Madelon Sommer
NVM kandidaat • 
makelaar

Gerald de Jong
NVM makelaar • taxateur

Mark Bikker
NVM makelaar • taxateur 
•  Buitenstate makelaar

Kim Smit
Makelaar

Miranda van Lith
Assistent Register 

Makelaar-Taxateur

Kim Kamstra
NVM makelaar • taxateur

Jeroen Posthumus
Binnendienst taxaties

Jimmy Hammer
Kandidaat – Makelaar i.o.

Benedetta Nannini
Commercieel medewerker

Ineke de Stigter
Commercieel medewerker

Alexandra den Breejen
Marketing en 
communicatie



Jouw persoonlijke verkoopvoorstel.
We zijn enthousiast over de woning, met name door de goede 
ingrediënten: de ruimte, de staat van de woning en de fijne 
zonnige tuin.
Verkoopvoorstel
Gelet op de stand en ligging, de staat van 
onderhoud, de indeling en alles dat verder op de 
waarde van invloed is, mede gelet op verkoopprijzen 
van soortgelijke woningen in de omgeving, hebben 
wij de waarde van jouw woning bepaald op circa 
€340.000,-. Zoals besproken is het niet 
onaannemelijk dat de woning boven de vraagprijs 
verkocht zal worden.





De genoemde waarde in dit verkoopvoorstel is een indicatie 

van de verwachte verkoopopbrengst en geen 
waardeverklaring. Deze indicatie van de verwachte 
verkoopopbrengst is uitsluitend bestemd om te worden 
gebruikt door de opdrachtgever ten behoeve van de 
verkoop van de onroerende zaak. Aan de opgegeven 
waarden kunnen geen rechten worden ontleend. De 
opgegeven waarde heeft geen consequenties voor derden 
en derden kunnen er geen vertrouwen aan ontlenen. Van 
Ekeren Kuiper aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid bij 
het gebruik van de opgegeven waarde door derden.

Kostenplaatje
Onze courtage bedraagt 1,35% inclusief BTW over de 
verkoopsom. De courtage wordt helemaal achteraf 
verrekend na de verkoop in de nota van afrekening 
van de notaris.




De overige bijkomende kosten zijn: opstartkosten ad. 
€ 600,- inclusief BTW (= internetkosten, 
publiciteitskosten, fotografie, plattegronden, kosten 
kadastraal onderzoek en kosten opstarten dossier). 
Deze kosten betaal je op het moment dat de woning 
wordt aangemeld op Funda.

119 m² 2015 3 127 m²
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Jouw woning verkopen 

doe je in 10 stappen
Eerlijkheid en enthousiasme, een uitgekiend verkoopplan 
en alle aandacht voor styling en presentatie. Bij de 
verkoop van jouw woning nemen wij zowel het werk, 

als de zorgen graag uit handen. Hoe pakken we dit aan?

Verkoopadviesgesprek

Verkoopadviesgesprek: We bekijken de woning 
goed, adviseren je in de waarde van de woning 
en bespreken onze verkoopstrategie.

Vastgoedstyling

Vastgoedstyling: Voor goede verkoop geven 

we je tips om de woning er spik en span uit 

te laten zien. 

De opname

Vervolgens maken we een afspraak 

om de teksten en foto’s te maken 

en de plattegronden in te tekenen.

Jouw eigen woningportaal

Als verkoper krijg je je eigen Move woningportaal. 
Hier vind je digitaal diverse verkoopgegevens. 
Meer info? realworks.nl/move-nl. Let op: 

Vergeet niet je energielabel te regelen.

Zoekers

Hebben we al een match voor jouw woning in ons 
eigen grote zoekersbestand?

Online presentatie

Na goedkeuring van de brochure gaat de 
woning actief in de verkoop. We melden hem 
aan op onze eigen website en Funda en maken 
gebruik van kanalen als social media, 

jaap.nl en huislijn.nl. 

Bezichtigingen

Bezichtigingen bij jouw woning kun je volledig 
aan ons overlaten. Wij coördineren de afspraken 
en ontvangen de kijkers. Achteraf koppelen we 
de indruk of het resultaat direct aan je terug. 

Tussentijds houden we je goed op de

 hoogte van de laatste ontwikkelingen en a

cties rondom de verkoop van jouw woning.

Onderhandelen

Ook de onderhandelingen nemen wij uit 
handen; natuurlijk in overleg met jou. 

Gefeliciteerd! De woning is verkocht!

De volgende stap is het opmaken van de 
voorlopige koopakte, waarin alle 
overeengekomen afspraken worden 
vastgelegd. Zijn beide partijen 

akkoord? Dan kan de definitieve 

akte worden opgesteld en worden 
ondertekend.

Op naar de notaris! 

Na de geplande inspectie gaan we naar de 
notaris voor het tekenen van de leveringsakte 
en het overhandigen van de sleutels aan de 
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Alles uit de kast 

voor de presentatie
Voor de presentatie halen wij alles uit de kast! 

Perfect afgestemd op jouw woning. 

Professionele fotograaf

 Tuinbord Verkoopstyling

2D en 3D plattegronden Social media

Digitale restyling  Matterport

360° foto’s 

en video Nachtfotografie  Drone fotografie

Funda: Blikvanger
Funda: 

Woning in beeld



Locatie op de kaart



Het geld regelen
voor jouw
droomhuis doe 
je niet alleen.
Maak nu een afspraak voor een gratis 

1e hypotheek-gesprek. Bel ons op 0183 67 29 99, 

of mail naar hypotheken@vanekeren.nl



Ben jij klaar voor 
de volgende stap?
Wij zijn er voor je.

Dalem - Gorinchem
Beatrixlaan 2a, 

4213 CJ Dalem.

0183 672 992

info@vanekerenkuiper.nl

Leerdam
Voorwaartsveld 5a, 

4142 DA Leerdam

0345 632 100

info@vanekerenkuiper.nl

Dalem-Gorinchem Leerdam
Beatrixlaan 2a

4213 CJ  Dalem



0183 67 29 92

Voorwaartsveld 5a

4142 DA  Leerdam



0345 63 21 00
info@vanekerenkuiper.nl
vanekerenkuiper.nl

Ga je akkoord met de offerte?
Leuk, wij gaan graag voor je aan de slag! Laat het weten via een reply op de e-
mail of bel ons even. We nemen snel contact met je op. 

Bekijk hier de Algemene 
Consumentenvoorwaarden NVM

Lees hier ons

Privacystatement

https://www.vanekerenkuiper.nl/privacy-statement
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.topsite.nl/vanekerenkuiper.nl/uploads/Algemene%20Consumentenvoorwaarden%20Makelaardij%20-%202018.pdf

