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Klooster Leuterstraat 21-A, 3961 AX Wijk bij Duurstede T:0343-552299

Voor meer informatie bezoek onze website of neem contact met ons op



Persoonlijke  aandacht voor u en uw woning

Wilt u uw huis zorgeloos verkopen in Wijk bij Duurstede en omstreken?

Dan bent u bij Winvest Onroerend Goed aan het juiste adres. Een

makelaar is bijna altijd betrokken bij de belangrijkste emotionele

gebeurtenissen in uw leven: wanneer u voor het eerst gaat samenwonen,

bij gezinsuitbreiding, een scheiding of bij overlijden. Zo'n gebeurtenis is

vaak verbonden met de koop of verkoop van een woning.  Door middel

van onze persoonlijke aanpak en oprechte interesse in de klant, zowel

voor de verkoper als voor de potentiële koper, weet Winvest Onroerend

Goed het beste resultaat te behalen. Wij nemen alle zorgen tijdens een

verkoop proces voor u uit handen.

Robbert May

Robbert May is Register Makelaar/Taxateur en is ingeschreven in het register

van het NRVT en de SCVM. Met een passie voor het makelaarsvak, gedegen

kennis en ervaring met de woningmarkt en ongerepte energie zorgt Robbert

ervoor dat u de juiste prijs krijgt voor uw woning. Winvest Onroerend Goed is

opgericht in 2005 en is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerd

makelaarskantoor in Wijk bij Duurstede en omgeving. 

Brancheorganisatie VBO

Winvest Onroerend Goed is aangesloten bij brancheorganisatie VBO,

vereniging voor makelaars en taxateurs. VBO staat voor kwaliteit en integriteit

met een hoge servicegraad waarbij de klant centraal staat. Wij staan voor no-

nonsense en duidelijke communicatie, zodat u precies weet waar u aan toe

bent. De (ver)koop van uw woning kunt u met een gerust hart aan ons

overlaten. Niet alleen van 9 tot 5, maar wanneer het u uitkomt.



Geen nummer maar een belangrijke klant

Elke klant is bij ons even belangrijk, daarom staat voor ons persoonlijke

service en aandacht voorop. Een betrokken makelaar die naar u luistert en

met u meedenkt tijdens het gehele traject. Ook buiten kantoortijden kunt u

ons bereiken voor eventuele vragen, want wij weten maar al te goed dat

sommige vragen niet op een antwoord kunnen wachten. Wij zijn u van dienst

en niet andersom daarom bent u bij ons geen nummer maar een belangrijke

klant. 

Actief opzoek naar de juiste koper

De doelstelling van de makelaar blijft hetzelfde: verkopen. Als makelaar moet

je tegenwoordig meer doen dan de woning op Funda zetten. Wij zorgen

ervoor er dat uw woning gezien wordt door de juiste doelgroep en dat de

potentiële koper verleid wordt. Het team van Winvest Onroerend Goed maakt

een duidelijke brochure met een pakkende verkooptekst en zorgt ervoor dat

deze verspreid wordt onder de juiste doelgroep. Met een persoonlijk

marketingplan zorgt Winvest Onroerend Goed ervoor dat uw wensen in

vervulling gaat. 

Professionele fotografie, 360 º graden foto en video

Wij werken samen met een fotograaf die precies is ingespeeld op onze

wensen, zodat u verzekerd bent van een optimale presentatie. Bij de

presentatie van een woning is het altijd belangrijk dat de koper van te voren te

zien krijgt wat hij/zij ook tijdens een bezichtiging te zien krijgt. Daarom werken

wij niet met groothoek lenzen of onrealistische grote ruimtes wat zorgt voor

een reëel beeld van de woning. Van elke woning wordt er een video gemaakt,

zodat de kijkers zelf een virtuele rondleiding kunnen volgen om te bepalen of

uw woning bij hun past. Uw woning verdient een professionele en sfeervolle

presentatie.



Plattegronden en meetrapport

Met de juiste plattegronden wordt de indeling van een woning voor

de potentiele koper veel duidelijker; door afmetingen en oppervlaktematen toe

te voegen geven de plattegronden een volledig inzicht in de ruimtes. Wij

vinden het belangrijk dat alle meetrapporten en plattegronden betrouwbaar

zijn. Daarom laten wij de woning altijd professioneel inmeten door een

 erkend bedrijf conform de NEN 2580. Alle gegevens worden in een

meetrapport verwerkt, zodat alle oppervlaktes eerlijk en transparant 

zijn. Hiermee voorkomen we dat een koper ons later aansprakelijk 

stelt voor onjuiste gegevens. 

 Facebook, e-mailmarketing en ons klanten bestand

Elke woning die wij in de verkoop krijgen wordt gedeeld op op onze Facebook

pagina, onze nieuwsbrief en wordt verspreid in ons klantenbestand. Via onze

marketingkanalen gaan wij actief op zoek naar de juiste koper voor uw

woning. Met sociale media kan uw woning sneller worden verspreid onder

een grotere doelgroep. Lang niet iedereen die op Facebook het bericht ziet,

zal de intentie hebben om een nieuwe woning te kopen, maar misschien

kennen zij wel iemand binnen hun familie-/ kennissenkring die geschikt is

voor uw woning. Door sociale media in te zetten, wordt ons bereik dus groter

en is de kans groter dat wij de geschikte koper vinden. 

Stijlvolle verkoopbrochures

Woningbezoekers gaan vaak meerdere woningen bekijken voordat ze

uiteindelijk een beslissing nemen bij welke woning ze voor de 

tweede keer willen gaan kijken. Van elke woning krijgen ze een 

brochure of kunnen ze een brochure downloaden. Aan ons is 

het de taak om tussen deze brochures op te vallen om zo de 

aandacht van de potentiële koper te trekken voor uw woning. 

Een stijlvolle brochure wordt vaak makkelijker en beter onthouden 

en genereert meer interesse in uw woning. 



Open huizendagen

Twee keer per jaar vindt op zaterdag de landelijke open huizendag plaats

waarbij geïnteresseerden de mogelijkheid wordt aangeboden om

zonder afspraak tussen 11:00 en 15:00 uur vrijblijvend te koop 

staande woningen die meedoen te bezichtigen. Naast de landelijke 

open huizendagen organiseren wij ook zelf open huizendagen om 

zo meer bezoekers naar uw woning te genereren. Voordeel van 

een individuele open huizendag is dat u maar een keer uw woning hoeft op te

ruimen en dat alle kijkers tegelijk kunnen komen kijken. 

 

 

Funda

Funda is het woningplatform voor woningzoekers en trekt ruim 43 miljoen

bezoeken per maand. Iedereen die een woning zoekt, zoekt als eerste op

Funda. Daarom zorgen wij ervoor dat uw woning opvalt binnen het

totaalaanbod.

 

Plaatsing op Funda:
 

+ Met professionele foto presentatie 

+ Verkopende omschrijving en alle kenmerken

+ Toevoeging van kaart en buurtinformatie

+ Mogelijkheid om digitale brochure te downloaden

+ Diverse contactopties met de makelaar

+ Inzage in statistieken

+ Plattegronden, 360º graden foto's en videopresentatie

 

Aanvullende mogelijkheden:
+ Promolabel om op te vallen

+ Toppositie vermelding

+ Woning in beeld



Zorgeloos verkopen

Vanaf het begin tot het eind staan wij voor u klaar. Wij nemen u aan de hand

mee en begeleiden u bij alles wat wij tegenkomen. Tijdens het verkooptraject

geven wij u de juiste informatie, tips en adviezen en houden wij u op de

hoogte van de status van uw woning. Geen vraag is voor ons te veel en ons

team staat altijd voor uw klaar. 

Strategische verkoop en doelgericht marketingplan

Om uw woning te verkopen, is het belangrijk dat er een persoonlijk

verkoopplan wordt opgesteld en dat door middel van marketing en promotie

de juiste koper gevonden wordt. Wij zetten uw woning op de juiste manier in

de markt en boren de juiste kanalen aan waarmee succes niet uit kan blijven.

Wij doen er alles aan om uw woning te verkopen en zorgen ervoor dat uw

woning gezien wordt! 

Fantastische presentatie

Uw woning is niet de enige die te koop staat, daarom is het aan ons de taak

om ervoor te zorgen dat uw woning opvalt. Dit doen wij door middel van de

juiste presentatie via onze online en offline kanalen. Ook ontvangt u de

nodige tips en adviezen om uw woning zo goed mogelijk presentatie-klaar te

maken. 

Tijdens de verkoop en aankoop van een woning komen er altijd meer kosten

bij kijken dan u denkt. Bij ons zijn alle tarieven duidelijk, transparant en

inclusief btw. U weet precies waar voor u betaalt en wat u daarvoor krijgt. Er

zijn geen verborgen kosten of addertjes onder het gras.

 

Gewoon een helder en eerlijk tarief. 

Geen verborgen kosten



Onze werkwijze

100% 100% 100% 100%

Persoonlijke
aandacht & service

Vertrouwen Doelgericht Kwaliteit

Onze belofte 
Erkende en gekwalificeerde makelaar

Persoonlijk, betrokken, duidelijk en helder

Hoge servicegraad en snelle communicatie

Bereikbaar buiten kantooruren om

Volledige verkoop begeleiding van A tot Z 

Professionele fotoreportage

Professionele plattegronden en meetrapporten

Stijlvolle woningbrochures

Verkoopbord op zichtbare locatie

Actief op zoek naar een koper

Elke dag geopend, ook op zaterdag.

 

 



Het team van 

Winvest Onroerend Goed
Ontmoet het team wat voor u ter beschikking

staat.

Robbert May
Register Makelaar en Taxateur

Het verkooptraject wordt begeleid door
Robbert en hij zorgt voor de beste prijs
voor uw woning.

Pieter Reinhard
Assistent Makelaar

Pieter zorgt ervoor dat elke
potentiële koper voorzien wordt van de
juiste informatie. 

Nigel May
Marketeer & Communicatie

Van het bord in de tuin tot aan alle
communicatie en promotie op het internet,
Nigel zorgt ervoor dat uw woning
gevonden wordt.

Rob van Gorkom
Register Makelaar en Taxateur

Rob is onze makelaar en taxateur in
Utrecht en omstreken. 



Klooster Leuterstraat 21-A, 3961 AX Wijk bij Duurstede     T: 0343-552299  
E: info@winvestonroerendgoed.nl    I: www.winvestonroerendgoed.nl  

BTW: NL114689866   KVK Utrecht 30201217
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