
Er is veel vraag naar appartementen. Dit betekent dat makelaars uw appartement 
graag in de verkoop willen omdat deze snel verkocht wordt.  Er worden scherpe 
tarieven gehanteerd en er wordt bezuinigd op de kwaliteit. Dit levert voor u 
als verkoper een groot risico op! Steeds vaker merken wij tijdens taxaties en 
aankoopopdrachten dat er belangrijke stukken van de Vereniging van Eigenaren 
ontbreken, waardoor kopers niet goed geïnformeerd worden. U kunt dit op Funda 
zelf ook zien door te letten op de VvE checklist. Deze worden niet altijd juist ingevuld 
of er wordt aangegeven dat de stukken niet aanwezig zijn. 

Wilt u uw 
appartement 
verkopen?Hoekstra regelt het

Bent u op zoek naar een makelaar die al deze kennis 
in huis heeft? Naast uw vertrouwde VvE-beheerder 
zijn wij als makelaardij al meer dan 30 jaar een 
begrip in het Noorden. Vanuit onze kantoren 
in Leeuwarden, Heerenveen, Sneek en Joure 
bedienen we de gehele provincie. Dagelijks staan 
er 75 ervaren en enthousiaste medewerkers voor u 
klaar om u bij te staan met raad en daad.

Meer dan 30 jaar ervaring

Dit is wat wij doen om uw
appartement te verkopen

Uw appartement snel verkopen
De uitstekende verkoopstrategie die wij hanteren bij de verkoop van een appartement resulteert in een ontzettend hoge 
omloopsnelheid. Wij verkopen uw appartement niet alleen snel maar ook nog eens efficiënt. De trigger bij de verkoop van 
uw appartement zit hem volgens ons voornamelijk in de beginfase. Wij weten als geen ander wat er voor nodig is om uw 
appartement te verkopen. Iedere appartement verdient een eigen aanpak en hier sluiten wij met onze strategie met veel 
succes op aan.

Bij ons verkoopt u uw appartement niet alleen snel maar ook zorgeloos.
Wij beschikken over een breed aanbod huurwoningen waarvoor geen wachtlijsten gelden. Als klant van Makelaardij 

Hoekstra heeft u altijd voorrang. Dus kunt u nog niet terecht in uw nieuwe appartement of woning? Wij helpen u aan een 

tijdelijke huurwoning.

Uw appartement verkopen is een grote stap. Wij 
begrijpen dat als geen ander. Elke verkoop heeft zijn 
eigen verhaal en vraagt zijn eigen aanpak. Wilt u uw 
appartement zo snel mogelijk verkopen en er bovendien 
zeker van zijn dat u de maximaal haalbare prijs voor uw 
appartement krijgt? Bij het kiezen van de juiste makelaar 
voor het verkopen van uw appartement is het belangrijk 
dat de makelaar kennis heeft van het appartement,  

de omgeving en de huidige markt. Bij Makelaardij 
Hoekstra is deze kennis al meer dan 30 jaar aanwezig. 
Ook een persoonlijke klik en vertrouwen in de makelaar 
is een belangrijk aspect. Wij zijn trots op het grote aantal 
tevreden klanten die hun appartement succesvol door 
ons hebben laten verkopen en zetten ons ook graag 
voor u in!

Wanneer u besluit uw appartement bij ons in de 
verkoop te zetten, leggen wij u in een persoonlijk 
gesprek graag uit wat wij allemaal voor u doen. Het 
Hoekstra verkooppakket heeft vele extra’s waardoor 
wij uw appartement nog beter kunnen verkopen.

Verkoop-pakket

Wij helpen u graag!

Ontmoet onze
makelaars

makelaardijhoekstra.nl

info@makelaardijhoekstra.nl

Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,1

Het Hoekstra

https://www.makelaardijhoekstra.nl
http://makelaardijhoekstra.nl

