Bekijk de webversie

Nieuwsbrief

We hebben nog een aantal maanden te gaan in 2022 en het najaar staat alweer voor de deur.
De natuur is aan het veranderen, net als de wereld om ons heen. We leven nog steeds in een
heftige tijd. De diverse crises houden ons allemaal bezig en ook corona is helaas nog steeds
onder ons. Toch staat de woningmarkt nog steeds niet stil. Wij brengen je in deze nieuwsbrief
onder andere op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Verder maak je kennis met onze
huisfotograaf Frank Peters en starten we met groot nieuws dat je echt niet mag missen.
Veel leesplezier gewenst!

Wij zijn verhuisd!
En wel naar het mooie, karakteristieke 'oude postkantoor' in Beekbergen, gevestigd aan de
Dorpstraat 84. Half mei hebben wij de sleutel van ons nieuwe kantoor gekregen. Vanaf 1 juli is
alles klaar en werken wij vanuit onze nieuwe locatie. Wij heten jullie, vol trots, graag van harte
welkom op onze nieuwe kantoor!

Welkom in ons team
Eind juni hebben wij helaas afscheid genomen van Anne-Wil. Na ruim 5 jaar heeft ze ons team
verlaten. Wij vinden dat heel erg jammer, maar wensen haar veel succes met haar nieuwe
uitdaging. Het team van Driessen Woningmakelaars is inmiddels uitgebreid met 2 nieuwe
collega’s! Per 1 juli 2022 is Suzanne Bouwman begonnen als commercieel medewerker en
vanaf 22 augustus 2022 kun je ook Petra Jansen-Westhof als commercieel medewerker op ons
kantoor treffen of aan de lijn krijgen. Met een team van 3 NVM makelaars/ taxateurs en 3
binnendienst medewerkers staan wij graag voor je klaar!

Het gezicht achter onze foto's: Frank Peters
Frank is al sinds de oprichting van Driessen Woningmakelaars
betrokken bij ons kantoor. Frank is een echte vakman, een
fotograaf in hart en nieren. Bij de verkoop van je woning is de
presentatie enorm belangrijk. Het eerste wat mensen zien, zijn
vaak de foto’s. En deze kunnen het verschil maken. Wij willen
jullie graag het gezicht achter de foto’s laten zien en hebben
Frank een aantal vragen gesteld

Kun je wat meer over jezelf vertellen?
"Ik kom niet alleen uit een warm nest, maar ook uit een creatief/ artistiek nest (nou, zeg maar
familie). Er zitten veel vakmensen en kunstenaars in onze familie, dus ik heb deze creatieve
eigenschappen in mijn DNA zitten, denk ik. Mijn jongere zus woont in Parijs en zij schildert
waanzinnig mooi, exposeert met enige regelmaat en staat daar in allerlei bladen. Mijn jongere
broer heeft een compleet werkende F-16AM Simulator nagebouwd, waarmee hij op diverse
Luchtmacht-gerelateerde evenementen staat. Verder heb ik twee mega creatieve ouders
gehad."
Wat maakt jouw vak zo inspirerend?
"Oei, heb je een paar uur de tijd of 10 bladzijden voor mij om te beschrijven? Dat komt, omdat
het zo ontzettend divers is. Je hebt te maken met zoveel verschillende aspecten in dit vak. Het
gevoel voor compositie, het licht, hoe het licht met alles speelt. Ik kan steeds opnieuw betoverd
raken als ik zie hoe het licht met allerlei onderwerpen speelt, zoals mensen, natuur, voorwerpen,
hoe het structuur geeft aan interieurs, etc. Het geeft vorm, kleur, contrast aan alles. De uitdaging
is om dit dan zo mooi mogelijk (door mijn ogen gezien) vast te leggen. Daarbij komt het aspect
techniek kijken. Je moet weten hoe je apparatuur werkt, hoe je problemen kunt overkomen, hoe
je dingen naar je hand kunt zetten. Je moet goed kunnen improviseren in dit vak, want zaken
lopen meestal anders dan je gedacht had. Dan is er nog een stuk software waarmee je moet
kunnen lezen en schrijven. Het andere aspect is het contact met de mens(en), de ene keer is
dat het model, de andere keer de opdrachtgever en/ of de mensen die hun huis gaan verkopen.
Overal zit een verhaal achter en dat boeit mij mateloos. Het gaat mij ook om de beleving. Ik wil
de mensen graag iets extra’s (mee)geven. Oh ja, en als laatste aspect, ben je ook nog
ondernemer."
Wanneer ben jij tevreden over de kwaliteit van jouw fotoshoot?
"Ik ben pas tevreden als ik een soort van ‘yesss’ gevoel krijg. Dat is moeilijk uit te leggen. Het is
een gevoel, dus subjectief. Ik denk mijn intuïtie, een soort innerlijke referentie die ik mijzelf
opleg. Het is een zelf geplaatste lat (die erg hoog ligt). Alles klopt dan: licht, kleur, compositie. Er
is een balans in alles. En als de klant/ opdrachtgever naar de foto’s kijkt en ik zie een lach
verschijnen of diezelfde vonk in de ogen. Of in het geval van een interieurfotoshoot hoor ik: 'Goh
schat, waarom gaan we eigenlijk verhuizen?'. Dan weet ik dat het goed zit."
Hoe ervaar je de samenwerking met ons kantoor?
"Al vanaf dag één is die samenwerking prima! Het is een klein, maar sterk en betrokken team
waar ik graag mee samenwerk. Er wordt onderling goed gecommuniceerd, ze werken hard en
leveren altijd een mooi stukje werk af en dat blijkt ook uit de vele complimenten die we krijgen
en de vele opdrachten. Zelfs verschillende generaties en familieleden komen op ons pad
vanwege onze kwaliteit en prettige samenwerking."

NVM Open Huizen Dag
Ja, het kan weer! De ‘ouderwetse’ NVM Open Huizen Dag wordt dit jaar weer georganiseerd
zoals we deze kennen van voor de coronatijd. Op zaterdag 1 oktober 2022 tussen 11.00 uur en
15.00 uur is er de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan deze dag.
Onze verkopers openen hun deuren om belangstellenden laagdrempelig en vrijblijvend rond te
leiden. Op Funda geven wij aan welke woningen je op de NVM Open Huizen Dag kunt bekijken!
Wil je niet wachten tot 1 oktober, bel dan snel om een afspraak voor een bezichtiging te
plannen! Kijk hier naar de deelnemende woningen.

Snel een taxatie nodig?
Zoals je al in een eerdere nieuwsbrief hebt kunnen lezen, is Eilyn Tiemens-de Groot werkzaam
bij ons als taxateur. Ook voeren André en Mireille nog steeds taxaties uit.
Kortom, voor een onafhankelijke taxatie ben je aan het goede adres bij Driessen
Woningmakelaars. Ons taxatierapport is een helder en nauwkeurig document en deze wordt
geaccepteerd door alle geldverstrekkers.
Een taxatie van je huis kun je nodig hebben voor:
het oversluiten van jouw hypotheek;
de aankoop van jouw woning;
de verbouwing van jouw woning;
een boedelscheiding;
overlijden (bepalen successie).
Wij zijn aangesloten bij de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) en erkend door het
NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut). Het NWWI is een landelijk keurmerk voor
woningtaxaties en hierdoor kunnen wij gevalideerde rapporten voor jou verzorgen.
Met de uitbreiding van ons team met een nieuwe makelaar/ taxateur kunnen wij altijd op korte
termijn een afspraak plannen en wij zorgen er altijd voor dat jij als klant snel het taxatierapport
ontvangt! Voor meer informatie of het aanvragen van een taxatierapport kun je ons bellen op
telefoonnummer (055) 843 1249 of een aanvraag doen via onze website.

Je eigen recreatiewoning op de Veluwe
Overweeg je om een eigen recreatiewoning aan te kopen?
Het team van Driessen Woningmakelaars helpt je in de
zoektocht naar een geschikte woning op de Veluwe en wij
adviseren bij de aankoop. Wellicht wil je je vakantiewoning wel
verkopen, dan kun je uiteraard ook bij ons terecht. Na een
kennismaking met onze makelaars en een vrijblijvende
waardebepaling geven zij een advies over de prijs en de
verkoopmethode.
Een recreatiewoning of vakantiewoning is een fijne plek om van zorgeloze vakanties te genieten
en tegelijkertijd kun je inkomsten genereren door de woning te verhuren. Je kunt ervoor kiezen
om elke vakantie een andere woning te huren, maar je kunt ook je eigen vakantiewoning kopen.
Een recreatiewoning of tweede woning kopen brengt namelijk een aantal prettige voordelen met
zich mee. Zo heb je bijvoorbeeld altijd een eigen plek waar je onbeperkt gebruik van kunt
maken. Daarnaast heeft het kopen van een vakantiehuisje financiële voordelen. Het is namelijk
mogelijk om particuliere vakantiehuizen te verhuren, wat zorgt voor extra inkomsten.
Een recreatiewoning op de Veluwe is enorm populair. De Veluwe is misschien wel één van de
mooiste en meest veelzijdige natuurgebieden van Nederland. Of je nu actief wilt zijn of juist wilt
genieten van rust en ruimte: op de Veluwe kan het! Fietsen, wandelen en paardrijden door
uitgestrekte bossen en over heidevelden, zandvlakten en landgoederen. De Veluwe is ook dé
plek om wild te zien. Bovendien zijn er vele mogelijkheden voor een dagje uit met het hele
gezin. Spannende attractieparken, tal van culturele hotspots en ambachtelijke Hanzesteden
zorgen voor afwisseling en ontspanning. De Veluwe is door al deze mogelijkheden een ideale
plek voor een recreatiewoning! Het is de perfecte locatie om het hele jaar door te genieten van
een vakantie in de natuur.
Kijk hier voor ons actuele aanbod in recreatiewoningen!

Wist je dat?
Wij door onze aan- en verkopers beoordeeld worden op
gemiddeld een 9,2! Daar zijn wij heel trots op!
Heb je ook een ervaring met ons en wil je deze delen, dan
zouden wij dit erg waarderen. Ons beoordelen kan hier.

Wij dit jaar onze website hebben aangepast naar een frisse
nieuwe website! Neem hier een kijkje en kom nog meer over
ons te weten.

Ook Qualis een vernieuwde website heeft gelanceerd. Leuk
om hier weg te dromen bij alle prachtige panden.

Facebook

Instagram

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@driessenmakelaars.nl toe aan uw adresboek.

