
Jij kan wel wat hulp gebruiken bij het zoeken naar een nieuwe woning. Bij Steenhuis Makelaars bepaal jij 
op welk moment wij instappen. Is dat op het moment dat jij jouw woning hebt gevonden óf wil jij onze 
hulp gedurende het hele aankooptraject?
Wij hebben twee pakketten samengesteld, zodat jij kan kiezen! Maak dus snel een afspraak met één van 
onze makelaars. Samen zetten wij jouw woonwensen op een rijtje en kijken welk pakket het beste bij jou 
past. Zullen we even bellen?

Een woning kopen?  
Maar ontbreekt het je aan tijd of kennis? 
Wij helpen jou!

Ilse van der Galiën  

   06 22926923

Jelmer Sterken  

  06 51549528

Steven van Nus  

  06 51549188
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SELFIE - pakket
 
Bij dit pakket krijg jij het nieuwste aanbod per mail toegestuurd 
en ga je zelf verder op zoek naar jouw woning. Heb je dé woning 
bekeken en wil je verder? Wij helpen je met de onderhandelingen 
en begeleiden jouw tot en met de sleuteloverdracht.

IN THE PICTURE - pakket
 
De naam zegt het al. Bij dit pakket sta jij in the picture en draait 
alles om jou! Jouw foto en woonwensen hangen wij goed 
zichtbaar op ons kantoor. Zo ‘hang’ jij in the picture en denken 
wij continu aan je, net zo lang totdat we samen jouw nieuwe 
woning hebben gevonden. Ons team gaat actief voor jou op 
zoek. Wij verliezen je niet uit het oog en gaan samen op zoek 
naar jouw perfecte woning!



Zoekservice (per e-mail)

Plek op onze ”In the picture”muur

Plaatsen oproep op facebook

Aanleveren A5 om huis-aan-huis te verspreiden

Plannen 1ste bezichtiging

Bezichtigen met makelaar zonder limiet

Plannen 2de bezichtiging

Bepalen marktwaarde

Juridisch en kadastraal onderzoek

Bepalen onderhandelingsstrategie

Onderhandelen

Controleren koopakte

Uitleg koopakte

Administratieve afhandeling

Bewaking data koopakte

Rechtsbijstandsverzekering

Inspectie

Notariële overdracht

Selfie 

€1950 incl btw 
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In the picture*

€3500 incl btw 
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Onze pakketten
Woning in Assen

*beperkt beschikbaar

Kopen buiten Assen? Vraag naar de eventuele toeslagen


