
Opstart dossier €249,-

Intakegesprek
Identiteitscontrole
Opmaak opdracht

Zoekprofiel via move.nl gedurende 1 jaar

Bezichtiging met makelaar €249,- 

Organisatie & planning bezichtiging
Opvragen informatie bij verkopend makelaar

Juridisch en kadastraal onderzoek voorafgaand 
aan bezichtiging

Onderhandelen / Bieden €249,-

Bepalen marktwaarde
Bespreking onderhandelingsstrategie

Bespreking randvoorwaarden
Uitbrengen bod c.q voeren van 

verdere onderhandelingen

Afwikkeling bij mondelinge gunning €1249,-

Controleren koopakte
Uitleg c.q. bespreken koopakte

Administratieve afhandeling
Bewaking data koopakte

Rechtsbijstandsverzekering 
(enkel bij ook kijken en onderhandelen)

Plannen afspraak inspectie
Begeleiding bij inspectie & transport

Extra binnen dit pakket

In combinatie met een verkoopopdracht geen 
opstartkosten dossier à € 249,-

Inclusief opstart dossier

Zoeken via Copaan

Inclusief 4 bezichtigingen

Met maximum van 4 keer

Inclusief afwikkeling

Extra binnen dit pakket

Plaatsen oproep 
op Facebook

Inclusief opstart dossier

Zoeken via Copaan

Inclusief 8 bezichtigingen

Met maximum van 8 keer

Inclusief afwikkeling

Extra binnen dit pakket

Plek op onze ‘wall of fame’
Zoekadvertentie Assercourant 

(1/4e pagina)
Plaatsen oproep op Facebook 

(incl. campagne)
Aanleveren A5 

huis-aan-huis flyerBij annulering van de opdracht worden enkel de uitgevoerde werkzaamheden in rekening gebracht
Bovenstaand tarief kunnen wij u aanbieden voor woningen in Assen
Buiten Assen betreft maatwerk en gaan wij graag met u in overleg!

In de kijkerDeeldiensten In de kijker ++
€ 3.490,- 
€ 2.999,-

€ 5.749,- 
€ 4.449,-

Onze aankooppakketten



+31 (0)592 31 80 00  

info@steenhuis.nl

www.steenhuis.nl

Steeds meer mensen vragen naar onze 
mogelijkheden om hen te begeleiden bij het 
kopen van een woning.

Dagelijks werken wij met een enthousiast team bestaande 
uit goed gekwalificeerde collega’s om de woonwensen van 
onze klanten waar te kunnen maken. Allen met een passie 
voor de makelaardij in Assen en omgeving. Het is goed dat 
wij zelf tevreden zijn over onze diensten, maar belangrijker is 
het dat onze klanten hierover tevreden zijn! Daarom zijn wij 

ook trots op het feit dat wij met een 9,5 beoordeeld worden! 
Persoonlijke aandacht en betrokkenheid. Aandachtspunten 
die bij ons centraal staan en die je van ons mag verwachten. 
Daarnaast natuurlijk goed, gedegen en professioneel. 
Ondanks dat dit mooie woorden zijn, voegen wij er graag 
nog iets aan toe: begeleiding en service die een stapje 
verder gaat. Een makelaar die aan jouw kant staat of het nu 
gaat om het verkopen of kopen van jouw (toekomstige) huis. 
Nieuwsgierig geworden? Plan een afspraak en maak kennis 
met het team achter Steenhuis Makelaars!

Steengoed aankopen

De best beoordeelde
makelaar van Assen!

met Steenhuis

9,5
Klanten 

beoordelen 

ons met een:


