aankoop, verkoop en taxatie
Knijpstra Makelaardij is persoonlijk, betrouwbaar, transparant,
oplossingsgericht, flexibel (ook op zaterdag en avonduren),
en bovenal gedreven!

Tarweland 25, 9205 EM Drachten
Bel of WhatsApp op nummer: 06 456 253 61
E-mail: info@makelaardijknijpstra.nl

www.makelaardijknijpstra.nl

MAKELAARDIJ KNIJPSTRA

woning verkoop, taxatie en aankoopbemiddeling

Meine Knijpstra

Register Makelaar & Taxateur

PROFESIONEEL STYLING ADVIES

Woning in de verkoop!
Het verkopen van je huis is niet niks. Een belangrijke voorwaarde voor
een prettige samenwerking en een succesvolle afloop is het opstellen
van een duidelijke verkoopstrategie. Daarom stel ik deze vooraf samen
met jou vast en brengen we alle wensen en verwachtingen in kaart.
Gedurende het proces zijn er veel contactmomenten waardoor we
het verkoopproces regelmatig kunnen evalueren en indien nodig aan
kunnen passen. Frequente en transparante communicatie staat hierbij
centraal. Tijdens het verkoopproces ben ik jouw vaste aanspreekpunt,
daardoor blijven de lijnen kort en kunnen we snel afstemmen.
Ik hanteer zeer scherpe tarieven die ik graag in een persoonlijk
aanbod voorleg aan de klant. Geen enkel verkoop- of aankoopproject
is immers identiek en ook klantenwensen zijn zeer divers.
Juist daarom kies ik voor een open communicatie met mijn klant en
hoop op die manier te bewijzen dat ik zeer concurrerend ben. ‘Laat mij
een vrijblijvend aanbod doen en je zult het bovenstaande ervaren’.

PROFESIONELE FOTOGRAFIE

Doe een GRATIS waardebepaling
Je wilt een andere woning kopen, maar wat brengt
je huidige woning eigenlijk op? Tijdens een persoonlijk
gesprek bij jou thuis kan ik je helpen met het bepalen
van de waarde van je woning.

Door klanten beoordeeld met een

9.4

Met gepaste trots plaats ik hier 2 quote’s
van de vele positieve waarderingen
op de website van Funda!

Meer informatie over verkoop, aankoop of taxatie
van een woning vind je op onze website!
www.makelaardijknijpstra.nl/diensten

Vul op onze website
het contactformulier in
of bel 06 45625361

“Meine is een fijne en betrouwbare
makelaar die zijn afspraken nakomt
en die laat zien dat hij het beste voor
heeft met alle betrokken partijen!”

Ik zou deze makelaar aanbevelen.
“Meine heeft er op een deskundige manier voor gezorgd dat ons huis binnen vier
weken goed is verkocht. Zijn aanpak is professioneel met oog voor de mens achter
de stenen, zijn sociale en toch zakelijke benadering zorgt voor vertrouwen
en dat is wat nodig is bij de verkoop van onroerend goed”.

