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Laat uw vastgoed-
makelaar realiseren... !
Menien hebben weinig tiid en het verkopen van een
ontroerend goed brengt nu eenmaal veel rompslomp
met zi.h me€ (bodemattest, stedenbouwkundige
voors(hriÍten, opzoekingswerk bestemmingen en
hun wiizigingen,...). In zo'n Seval biedt uw vasqoed-
makkelaar de ideale oplossing. Vanaí de eerste publi-
citeh tot aan de delinitiêve ondertekening van de ver-
koopsovareenkomst neemt de Ínakelaar alle deelta-
len op zich, zodat u zich Seen zorgen hoeft te maken.
De makelaar berchikt over een grote verscheidenheid
aan .dveftentiemogeliikheden waaronder internet,
ndio, lokale en nationale krantên en tiidschriften en
eventueel zelÍs eiSen uitgaven. Zijn naàmbekendhêid
speelt een 8lote rol in de mogelijkheden tot de reali-
sath yan de verkoop.Eventueel een duideliike en àan-
gepatte sitnalisatie ter plaaae (afliches, hangborden,
spandoeken,.,.) zor8t ervoor dat uw pand in hêt oog
springr Een makelaar heeft over de jaren heeo een
cliënteel optebouwd dar bii een verkoop op e€n
commerciële manier kan Seihformeerd wordên over
uw te kooo staand Dand. De makelaar soat ook
steeds klaar met prolessioneel adviês en kent door
en door de yàsttoedmarkt. Mede door ervaring en
verSeliikinSspunlen krn een makelaar een berêre pnit
bedingen voor uw ontroerend goed! Door een snel-
lere rerlisatie ran de verkooo komt het kaoitaal van
het pand sneller ter beschikking! Dê meêste make-
laan werken aan h€t "no cure no pa/" princiepe war
impliceen dit er ni€ts vers(huldigd is indien de ver-
koop niet wordt 8er€aliseerd. Zelís tot na de verkoop
naat de makelaar u bii met rrad en daad.
Voor alle inlichtinSen aangaande vastSoed kan u
ttleds bÍ hem terêcht Door een gêregeld€ bijscho-
ling is de makelaar op de hoogte van de laatste wet-
gevingen aanSaande onroerend goed. Werken met
een makelaar biedt u dus een aanlal niet te onder-
schinen Yoordelen!
llendrik Nelde
Sccretarir-genenal Íedentie Varqoedmakelaars
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