Als u voor VLIEG Makelaars kiest,
kiest u voor het beste verkoopresultaat.
Onze makelaars doen wat ze beloven en werken volgens een uitgebreid en uniek verkoopplan.
Dit zijn de pijlers van ons verkoopplan.

Uw woning snel en goed verkopen? Dit zijn de pijlers van ons verkoopplan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U
 w woning wordt gericht aangeboden via ons gehele kantorennetwerk (10 kantoren);
Wij zorgen dat uw woning uitgebreid op Funda.nl wordt gepresenteerd;
U
 kunt rekenen op een optimaal gebruik van onze social media kanalen waaronder Facebook;
D
 e verkoop van uw woning wordt ter hand genomen door een solide NVM makelaarsorganisatie met
beëdigde gecertificeerde verkoopmakelaars met kennis van de lokale markt;
U
 krijgt toegang tot interessante statistieken, zodat u precies weet hoeveel interesse er in uw huis is;
S
 amen met u stellen wij een zorgvuldig en professioneel gefotografeerde verkooppresentatie op,
aangevuld met 360 graden foto’s, een video, plattegronden en een officieel meetrapport;
O
 m uw huis beter te presenteren kunt u gebruik maken van onze kennis van verkoopstyling;
U
 kunt rekenen op een totale verkoopbegeleiding inclusief nazorg; dat wij deze belofte echt waarmaken
kunt u teruglezen op de beoordelingspagina’s per kantoor op Funda;
W
 ij zetten voor u persoonlijk vooraf een gedetailleerd verkoopplan op papier, inclusief een kosteloos en
degelijk verkoopadvies (dus geen vrijblijvende waardebepaling);
O
 nze marketingkosten zijn netto, dus geen kostenverhogende opslagen;
U
 betaalt een concurrerende courtage die u pas bij een succesvolle transactie betaalt via de notaris;
Bij de verkoop van uw woning bent u wettelijk verplicht een energielabel te overleggen. Wij ontzorgen u
bij dit proces;
Uit voorzorg bieden wij elke kandidaat koper kosteloos een hypotheekcheck aan. Dit betekent dat u
alleen met serieuze kopers te maken krijgt.

De kracht van een netwerk van 10 makelaarskantoren.
Steeds meer woningzoekers schrijven zich bij onze kantoren in op zoek naar een geschikt huis. Ook zien wij
steeds meer verhuisbewegingen tussen de steden waar wij gevestigd zijn. Onze kantoren beschikken dus
over een ruim bestand van woningzoekers die wij koppelen aan de woningen die wij verkopen. Dat
betekent dat wij via ons netwerk ook veel kandidaat kopers bereiken buiten de lokale markt. Dit vergroot
de verkoopkans aanzienlijk. U vindt ons in Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Hoofddorp en Zaandam.
Maar ook in Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Schagen en Lelystad.
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