VERKOOP JOUW 'ZO GOED ALS
NIEUWBOUW' HUIS VIA THUIS!
Je woont in een huis dat nog vrij nieuw is en je besluit het te willen gaan verkopen.
Hoe ga je te werk en hoe vind je een geschikte makelaar?
Natuurlijk kies je voor een makelaar die jouw huis goed kent, die de buurt goed kent
en die weet wat jouw woning op dit moment waard is. Wat fijn dat je dan niet verder
hoeft te zoeken, want dit kunnen wij voor jou verzorgen.
Thuis Nieuwbouwmakelaars verkoopt niet alleen nieuwbouwhuizen,
maar kan ook jouw ‘zo goed als nieuwbouw’ huis verkopen. Jouw huis is niet een
'gewoon' bestaand huis. Integendeel, jouw huis is een ‘zo goed als nieuwbouw’ huis.
Helemaal herkenbaar aan ons eigen en unieke label.
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WAAROM KIES JIJ VOOR
THUIS NIEUWBOUWMAKELAARS?
Jouw huis was eerst óók een nieuwbouw huis; een huis dat wij op onze duim
kennen, waarvan wij de brochure en tekeningen zo kunnen raadplegen of nog zó
voor de geest kunnen halen. En niet geheel onbelangrijk de buurt kennen we als
geen ander. Zo weten wij precies wat jouw huis waard is.
Onze werkwijze
Eén van onze makelaars plant een afspraak, zodat we jouw huis kunnen
bezichtigen. Wij weten als geen ander hoe een standaard woning eruit ziet en wat er
voor meerwerkopties toegepast zijn. Deze meerwerkopties vormen een meerwaarde
voor de verkoop van jouw huis. Vervolgens bespreken we alles bij ons op kantoor en
gaan we een prijsadvies voor je opstellen. Het prijsadvies en het courtage voorstel
ontvang je zo snel mogelijk.
Verkoopstyling
Als wij jouw 'zo goed als nieuwbouw' huis mogen verkopen, gaan we samen met jou
en onze verkoopstyliste Danni Steenhuizen van Vavoom Studio aan de slag om het
perfecte plaatje te creëren en zo jouw huis verkoopklaar te maken.
Meten is weten
De afspraak met onze verkoopstyliste Danni combineren wij met een bezoek van
Zien24, zodat je er maar één keer voor thuis hoeft te blijven. Het huis wordt dan
meteen gestyled, ingemeten en gefotografeerd. Er zal ook een meetrapport worden
opgesteld inclusief plattegronden. De foto's en plattegronden zijn uiteraard
onmisbaar voor de aanmelding op Funda en sociale media.

Een vrijblijvende afspraak kan altijd.
We ontmoeten je graag in onze woonwinkel
in het Vesta Woonforum.
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