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KANTERS GARANTIEMAKELAARS 
55 JAAR JONG

In 2008 ben ik begonnen bij Kanters Garantie-

makelaars als stagiaire. Na het afronden van mijn 

opleiding MER-Vastgoedmanagement werk ik al-

weer sinds 2009 met veel plezier in de makelaardij. 

Voor mij is er namelijk niets mooier dan iemands 

ideale droomwens te helpen realiseren!

LYDIA VAN VLIET

ASSISTENT-MAKELAAR

In 1987 ben ik beëdigd als makelaar en inmiddels 

al vele jaren werkzaam in de makelaardij.  Kopen 

en verkopen van een woning is niet alleen een 

zakelijke transactie sluiten, maar voor veel mensen 

een heel belangrijke stap in hun leven. Hierbij stel 

ik de klant centraal.

ANNELIES GROENEVELD

MAKELAAR

Sinds 2001 ben ik als directiesecretaresse werk-

zaam bij Kanters Garantiemakelaars. Na jarenlang 

in andere branches werkzaam te zijn geweest, heb 

ik gekozen voor een stap in deze dynamische we-

reld. Als één van de eerste aanspreekpunten van 

het kantoor, sta ik u graag te woord. 

DANIËLLE BUIJS

DIRECTIE-SECRETARESSE

Met inmiddels ruim 32 jaar ervaring in de make-

laardij, weet ik goed wat er bij de (ver)koop, (ver)

huur en taxaties allemaal komt kijken. Ik houd mij 

bezig met (financieel)administratieve-, secretarië-

le- en marketingwerkzaamheden. Verder heb ik de 

controle op de goede afwikkeling van de dossiers.

JOZET JANSSEN

SECRETARESSE

AAD KANTERS

MAKELAAR

Ik heb het makelaarsvak met de paplepel ingegoten 

gekregen, daar mijn vader 55 jaar geleden het bedrijf heeft 

opgestart en ik van hem al jong het vak heb geleerd. In de 

afgelopen jaren is niet alleen de markt veranderd, maar ook 

de werkwijze en de manier van presenteren. Na zoveel jaar 

ervaring in de makelaardij en door ons uitgebreide netwerk, 

weet ik precies hoe ik koper en verkoper bij elkaar moet 

brengen. Of het nu een woning van € 100.000,- of 

€ 600.000,- betreft, het geeft heel veel voldoening 

als na de transactie zowel de koper als de 

verkoper tevreden zijn.

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

2017 FEESTJAAR MET DIVERSE ACTIES

NEEM SNEL CONTACT MET ONS OP, ZODAT U 
EVENTUEEL NOG DEEL KUNT NEMEN AAN DE NVM 

OPEN HUIZEN DAG VAN ZATERDAG 1 APRIL A.S.

WONINGEN TE KOOP GEZOCHT IN DONGEN EN GILZE-RIJEN

ZET JE WONING BIJ ONS TE KOOP EN U KRIJGT 
55% KORTING OP HET MEDIAPAKKET T.W.V. € 500,-*

MAART-APRIL-MEI-ACTIE

BINNEN NO-TIME VERKOCHT EN TEGEN 
DE HOOGST MOGELIJKE OPBRENGST!



Riekevoort 16, 5121 SC Rijen 
Mgr. Poelsstraat 9, 5103 BD Dongen
Telefoon 0162 - 31 55 51

info@kanters.net
www.kanters.net

VOOR DE AAN- EN VERKOOP
VAN UW WONING

BEDRIJFSPANDEN

TAXATIES

BESTAANDE BOUW

NIEUWBOUW

ONZE KLANTEN BEOORDELEN 
ONZE DIENSTVERLENING MET EEN 

GEMIDDELDE VAN EEN 8,5

Maak gebruik van de MAART-APRIL-MEI-ACTIE en lever onderstaande 
bon bij ons in of bel voor een afspraak 0162 - 31 55 51.
JA, ik overweeg een verhuizing. Graag wil ik een afspraak voor een gratis verkoopadvies.

 

Naam:

Adres:

Woonplaats:
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Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op de woningmarkt en ons aanbod.

DEUREN GAAN 
GEGARANDEERD
VOOR U OPEN

PROBEER HET NU ZELF


