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Beste [naam],  

Om te beginnen wil ik u heel erg bedanken 

voor de uitnodiging om een voorstel te 

mogen uitbrengen voor de verkoop van uw 

woning. Wij bieden een gerichte aanpak die 

optimaal is afgestemd op de mogelijkheden 

die de actuele markt biedt. We gaan niet 

voor de snelle en makkelijke weg, maar 

nemen de richting die uiteindelijk voor u het 

allerbeste resultaat geeft.


Op grond van onze kennis en ervaring 

hebben wij het bijgaande voorstel 

samengesteld. Vragen? Wij lichten graag 

onze aanpak persoonlijk toe en wisselen dan 

met u van gedachten over het definitieve 

vervolg.


Graag gaan wij voor u aan de slag!


Namens Delta NVM Makelaars,

Barbera Drinkwaard – Kleijbergen
barbera@deltamakelaars.nl


0180 - 200 000

Onze kernwaarden

Enthousiast en creatief 

Betrouwbaar

Groot netwerk

Aandacht en inzet

Altijd startklaar

No cure, no pay

 

Uw team

Barbera Drinkwaard

Hilde van der El


Elise Andeweg
barbera@deltamakelaars.nl


hilde@deltamakelaars.nl

elise@deltamakelaars.nl
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Uw woning

Omschrijving van de woning

Tekst

Doelgroep

Tekst

Verkoopadvies voor

Veluwemeer 9


2993 PX, Barendrecht


00 maand 2023
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Kostenvoorstel

Prijsadvies

Na het bezoek aan de woning adviseren 

wij een vraagprijs van (invulveld) te 

hanteren. Hierbij is rekening gehouden 

met het type woning, de doelgroep én er 

is gekeken naar wat er wordt aangeboden 

in deze prijsklasse (dus wie zijn de 

concurrenten) en wat is er onlangs 

verkocht. Het doel is, zoals we ook 

bespraken, om de woning te verkopen 

tegen de beste condities; daar draait het 

uiteindelijk om. Een juiste vraagprijs en 

strategie is daarbij van groot belang.  

Courtage

Ons tarief is marktconform, duidelijk en 

transparant: wij rekenen (invulveld) voor 

onze complete dienstverlening.

Promotiekosten

Voor een succesvol verkoopproces van uw 

woning adviseren wij gebruik te maken 

van de comfort variant. Bij die keuze 

bedragen de éénmalige aanloopkosten bij 

start van de verkoop ………..,- incl. btw 

[………….. excl. btw]. 





Als u dat wenst kan er natuurlijk ook 

gekozen worden voor een ander pakket. 

Uiteindelijk neemt u zelf de beslissing.

Promotiepakket

 Te koop bord (raam of tuin)

 Professionele fotografie

 2D & 3D Plattegronden op Funda

 Brochure op Funda

 Social media (standaard vermelding)

 Gratis deelname NVM Open Huizen 

Dag

 Mailing aan groot exclusief 

zoekersbestand van Delta NVM 

Makelaars

 Houseqube woningtour

 Woningstyling

 Premium woningvideo

 Extra hoogtefoto’s

 Premium video

 Avondfotografie

 Extra's (optioneel)

 Social media advertentie campagne medium of 

large voor extra bereik

 Meetrapport

 Energielabel

 Hoogtefotografie

 Premium video

 Avondfotografie
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In het kort

Een complete en full-service verkoopbegeleiding. Denk hierbij aan:

Deskundig advies over de 

verkoopstrategie met een 

reëel prijsadvies

Snelle, transparante en 

heldere communicatie

Complete binnendienst en 


4 ervaren makelaars

Professionele fotografie

Uitgebreide aandacht via 

social media

Ruime en meerdere 

bezichtigingsmogelijkheden

Onderhandelen over de 

transactieprijs en aanvullende 

voorwaarden

Begeleiding bij eventuele 

taxatie of bouwkundige 

keuringen

Opmaken en doornemen 

koopovereenkomst

Controle stukken notaris en 

begeleiding bij overdracht 

notaris

Tot slot

Ons doel? Een succesvolle aanpak, mooi resultaat en tevreden opdrachtgevers. Wij zijn van mening dat 

ons voorstel uitstekend inspeelt op de mogelijkheden die uw woning de markt te bieden heeft. Met 

plezier zijn wij voor uw vragen, kanttekeningen, wensen en suggesties altijd aanspreekbaar.





Wij zijn er klaar voor!

Barbera Drinkwaard – Kleijbergen
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Over ons  

Harder lopen, dieper graven. Meer weten, meer 

ervaring en beter adviseren. Wij gaan altijd voor 


het beste resultaat! Maar natuurlijk hebben wij 


naast vastgoed nog meer passies. Zo weet Maarten 


je te adviseren in de beste restaurants, maakt Pauline 

graag een mooie stedentrip en zoekt Gerdine graag 

het avontuur op buiten Europa. Voor Barbera is een 

wijntje op het terras een geniet moment en Hilde en 

Elise gaan het liefst op zoek naar de nieuwste trends 

op het gebied van kleding en woningaccessoires. 


Ook de sportieve kant wordt goed 

vertegenwoordigd! Quinten is in het weekend met 

regelmaat te vinden op de golfbaan, Kim draait 

graag een WOD in de Crossfitbox en de Roparun is 


al jaren een terugkomende uitdaging voor Nikita. 



Kortom: Wij zijn van alle (woning) markten 

thuis!

Scan de QR-code

met de camera van


je telefoon en bekijk 
onze funda reviews

Op Funda scoren wij 

gemiddeld een  

9,4
en hier zijn wij trots op!

10
Zeemanstraat 23, Ridderkerk

Top makelaar echte aanrader. 


De service die ze leveren is super snel en 

vakkundig. Foto’s die ze maken zijn 

prachtig. Zo wordt je huis snel verkocht!

9,3
Wilgenwede 10, Barendrecht

Delta makelaars is zeer deskundig en kent 

de markt goed, waardoor we de juiste prijs 

voor onze woning hebben ontvangen. Zeer 

vriendelijk en bekwaam maakt niet uit met 

wie je sprak van het kantoor. Van mij een 

dikke pluim.



Wat kunnen we voor je doen?

Scan de QR-code


met de camera van je 

telefoon en bekijk al 

onze diensten.

Neem contact met ons op

Achterom 60


2991 CV Barendrecht


0180-200 002

Verlengde Kerkweg 5


2981 GE Ridderkerk


0180-200 000

welkom@deltamakelaars.nl


deltamakelaars.nl


