Even
voorstellen...

Goed verzekerd vanaf je eerste (kilo)meters, je eerste hypotheek,
het kopen of verkopen van je (droom)woning en alles tot in de
puntjes geregeld voor je financiële toekomst. Bij elke belangrijke
stap in je leven zijn wij er voor je. Snel, altijd bereikbaar en eerlijk,
want dat zit nu eenmaal in ons DNA.
Je hebt ons Voor ’t Leven!
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ONS LEVENSVERHAAL

Van de ‘geboorte’
tot heden
1 juni 1996: daar begon ons verhaal!

stap. Dit doen we door open en eerlijk te

Vanaf ‘nul’ startte ik mijn eigen bedrijf in

zijn, veel contactmomenten te hebben en

hypotheken en verzekeringen. Dit deed ik

overal een persoonlijke touch aan toe te

met passie en een duidelijke zienswijze,

voegen.

wat in de kern niet is veranderd: dicht
bij de klant, bereikbaar en benaderbaar

Het is mooi om te zien dat de passie waar

zijn. De passie om de klant echt te leren

ik in 1996 mee begon, tegenwoordig

kennen, het vertrouwen te winnen en

ook echt onderdeel van onze open

te behouden, de behoefte en wensen

organisatiecultuur is. Iedere klant, iedere

doorgronden en het geven van

woning en iedere (financiële) situatie is

onafhankelijk advies. De klant ontzorgen

uniek, dat weten wij. Onze belangrijkste

van A tot Z. Klaarstaan Voor ’t Leven.

waarden? Eerlijk, persoonlijk, snel en altijd
bereikbaar zijn, goed samenwerken en er

De combinatie met makelaardij was in

zijn voor het leven.

1998 dan ook een logisch gevolg. In de
laatste jaren is ons werkgebied verder

Stap gerust binnen! Wij staan voor je klaar.

uitgebreid met de overname van 2M
makelaars in regio Drechtsteden en de
opening van het kantoor in Culemborg.
Met het team dat door de jaren heen is
ontstaan, streven we er naar om nauw in
contact te blijven met onze (bestaande)
klanten. We zijn er bij iedere belangrijke
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Jenno van Ekeren
Directeur
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T E A M VA N E K E R E N

Team Van Ekeren Hypotheken en Verzekeringen staat voor je klaar als
onafhankelijke adviseur voor je hypotheek, verzekeringen en financiële
toekomstperspectief. Snel, altijd bereikbaar en eerlijk.

Jenno van Ekeren
Directeur •
Financieel Adviseur

Jesse van Ekeren
Financieel Adviseur

Danny van der Weerd

Henriëtte van Wijk

HR Manager •
Financiele Administratie

Hospitality •
Algemeen medewerker
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Michael van der Giessen

Sil van Putten

Ton Zijderveld

Verzekeringsadviseur •
Schadebehandelaar

Hypotheekadviseur •
Verzekeringsadviseur

Hypotheekadviseur •
Verzekeringsadviseur

Debby van Andel Kleppers

Gera Visser- Hijkoop

Jos den Adel

Hypotheekadviseur •
Verzekeringsadviseur

Hypotheekadviseur •
Verzekeringsadviseur

Verzekeringsadviseur

T E A M VA N E K E R E N

Anne-Marie
Hoogendoorn

Ramon Putters

Lisa Noorloos

Kaylee Oskam

Lieke Bruin

Hypotheekadviseur

Verzekeringsadviseur •
Hospitality

Hypotheekcontroller

Hypotheekcontroller

Matthieu Bambacht

Alexandra den Breejen

Roos van Putten

Ina Bothof

Amke Streefkerk

Hypotheekadviseur •
Verzekeringsadviseur

Hypotheekcontroller

Marketing en
Communicatie

Medewerker Binnendienst

Hospitality Medewerker

Medewerker Binnendienst
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T E A M VA N E K E R E N K U I P E R

Team Van Ekeren Kuiper Woning- en Bedrijfsmakelaars staat voor je klaar
voor het kopen of verkopen van jouw (droom)woning! Daarnaast zijn we jouw
makelaar in bedrijfsonroerendgoed, nieuwbouwadvies, taxaties en verhuur.

Jenno van Ekeren
Directeur •
Financieel Adviseur

Gerald de Jong

NVM Makelaar • Taxateur

07.

Dennis Kuiper

Directeur •
NVM makelaar - taxateur

Mark Bikker

NVM Makelaar • Taxateur •
Buitenstate makelaar

Tessa van Ekeren

NVM Makelaar - Taxateur •
Management

Kim Smit

Adviseur Wonen

Jony van Kempen

Madelon Sommer

Miranda van Lith

Nick Prenger

NVM Kandidaat • Makelaar

NVM Assistent - Makelaar

NVM Kandidaat • Makelaar

Adviseur Bedrijfsmatig
Vastgoed

T E A M VA N E K E R E N K U I P E R

Jeroen Posthumus

Jimmy Hammer

Register Taxateur

Adviseur Wonen

Corine de Leeuw

Mark Veenhoven

Commercieel Medewerker

Benedetta Nannini

Commercieel Medewerker

Ineke de Stigter

Commercieel Medewerker

Nadine Bel

Commercieel Medewerker •
Adviseur Woningpresentatie

Assistent Makelaar

Jessica Sloof

Commercieel Medewerker

Christiaan Wisse

Kandidaat - Makelaar

Herbert Dijkhuizen

Fotograaf/Mediaspecialist
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VOORSTELLEN

Klantvriendelijk, klantgericht
en klantgedreven.
Welke beloften doen we jou?
Wij zijn graag dé (financiële) vertrouwenspersoon
voor iedere grote stap in jouw leven. Hierin zijn wij
persoonlijk, snel, altijd bereikbaar en eerlijk. We werken
nauw met elkaar samen en hebben het belang van jou
als klant altijd op nummer één.

Voor het leven
Wij zijn dichtbij en betrokken bij alle grote
stappen die je zet. Wij zijn er voor je: nu en bij
iedere volgende mijlpaal in jouw leven.

Persoonlijk

Samenwerken

Iedere klant, iedere woning of iedere (financiële)

Met drie bedrijven onder één dak maken

situatie is uniek. Onze manier van werken

we goed gebruik van elkaars kennis en

verschilt dan ook per klant. Wij staan voor

vaardigheden. Ook werken we samen met veel

persoonlijk contact met vaste aanspreekpunten

verschillende aanbieders, businesspartners,

en bekende gezichten op twee locaties midden

banken en verzekeraars. Zo kunnen we je altijd

in de regio.

goed én onafhankelijk adviseren. Als team zijn
we snel en daadkrachtig, vieren we successen
en laten we anderen stralen.

09.

VOORSTELLEN

Eerlijk
Naast dat we eerlijk en transparant advies
geven, gaan we zorgvuldig om met persoonlijke
en/of gevoelige informatie. We komen gedane
toezeggingen, gemaakte afspraken en
verplichtingen naar (potentiële) klanten,
collega’s en samenwerkingspartners altijd na.

Snel & altijd bereikbaar
Snelheid hebben we hoog staan, zodat jij
lekker door kunt pakken in jouw volgende stap.
We streven ernaar om je een stap voor te
blijven in communicatie en berichtgeving
en zorgen er daarnaast voor dat we altijd
bereikbaar zijn voor vragen of advies.
Wij zijn jouw vaste sparringpartner.

10.

REVIEWS

Kwaliteit staat
altijd voorop
Een greep uit onze reviews

Het totale team is goed op elkaar afgestemd
en daadkrachtig. Stralen enthousiasme,
betrokkenheid en motivatie uit.
Zeer deskundige, flexibel en snelle afhandeling
Wat een deskundig en klantvriendelijk bedrijf.
Een mooie presentatie van onze woning op

van afspraken. Dit kantoor kan ik iedereen
van harte aanbevelen!!

Funda en een goede brochure. Ze nemen
ruim de tijd voor een terugkoppeling na een
bezichtiging en denken goed met je mee.
De verkoop verliep heel vlot. Makelaars Kim en
Tessa zijn open en eerlijk. Wij kunnen ze altijd
bellen als we vragen hebben. Fijn dat we onze

Wij zijn blij dat we voor Van Ekeren hebben

hypotheek, verzekeringen en verkoop woning

gekozen! Waar wij dachten dat het niet ging

bij één bedrijf onder kunnen brengen.

lukken (en de moed al een beetje opgegeven
hadden), hebben Gera en Jos ons het
vertrouwen kunnen geven dat het wél kon.
Nu zijn we trotse eigenaar van ons eerste
eigen huis. Fijn, snel, persoonlijk contact en
altijd positief.
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REVIEWS

We zijn al jaren klant bij Van Ekeren (Kuiper).
Voor onze hypotheek, financieel advies en
verzekeringen kloppen we daar altijd aan.
Fijn dat alles onder één dak zit! Ook bij de
verkoop van onze woning en de aankoop
van de nieuwe woning zijn we weer heel fijn
begeleid door Van Ekeren Kuiper. Er werd goed
met ons meegedacht en alle financiële details
werden duidelijk uitgelegd. Dat maakt een
verhuizing een stuk zorgelozer!

Deskundig, meedenkend en persoonlijk.
Zomaar wat kenmerken die me te binnen
schieten bij Van Ekeren. De oude hypotheek
was ook al bij Van Ekeren afgesloten. Nu, bij
aankoop van een nieuwe woning, eigenlijk
zonder na te denken weer naar Van Ekeren.
Zeer goed en snel geholpen. Binnen 4 weken
was de hypotheek volledig rond. We zijn zo
tevreden dat we het verzekeringspakket ook
eens onder de loep laten nemen bij Van Ekeren.

We zijn echt super goed geholpen door
Van Ekeren! Wat een fijne service van enorm
hoog niveau! Onze makelaar heeft ons
enorm ondersteund bij de aan- en verkoop
van onze woning. Ze gaf super advies en was
te allen tijde bereikbaar. Buiten kantoortijden
hadden we contact via de app. Ramon heeft
ons daarnaast super goed geholpen met het
regelen van de hypotheek. We zijn heel blij dat
we alles hebben ondergebracht bij Van Ekeren!
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ONZE DIENSTEN

Wat is jouw
volgende stap?

Verzekeringen

13.

Financieel toekomstgesprek

Hypotheekadvies

Aankoop

‘Sneakers op Tafel’-gesprek

ONZE DIENSTEN

Verkoop

Hypotheeksignalering

Nieuwbouw

Buitenstate

Taxatierapport

Verhuur
14.

GEWOON GOED VERZEKERD

Gewoon goed
verzekerd
Van auto- tot zorgverzekering: Van A tot Z streven

Dat regelen we! Met ruim 40 verzekerings-

we naar de beste verzekeringsoplossing tegen de

maatschappijen bieden we je altijd eerlijk en

juiste voorwaarden en een eerlijke premie. We kunnen

onafhankelijk advies. Daarnaast nemen we het nodige

hier uitgebreid vertellen welke verzekeringen we in

uitzoekwerk uit handen en kun je rekenen op volledige

huis hebben en uit welke dekkingen je hierbij kunt

schadebehandeling en persoonlijke nazorg.

kiezen, maar eigenlijk draait het maar om één ding:
gewoon goed verzekerd zijn en binnen kunnen stappen
wanneer je het écht nodig hebt.

15.

Snel, altijd bereikbaar en eerlijk.

JOUW FINANCIELE TOEKOMST

Jouw financiële
toekomst
Ben jij als starter, midden in het gezinsleven of

“Had ik mijn pensioen maar goed geregeld, was ik maar

als 50- of 60 plusser voorbereid op alle financiële

eerder begonnen met sparen. Had mijn partner maar

mogelijkheden én risico’s die jouw toekomst met zich

een goede overlijdensrisicoverzekering afgesloten en

meebrengt? Denk aan het financiële risico voor jou (en

was ik hier maar beter op voorbereid.”

je gezin) wanneer je arbeidsongeschikt raakt,
het sparen voor je oude dag middels lijfrente of

Had ik maar. Dat gaan we voorkomen met jouw

beleggen, maar ook goed voorbereid zijn op het

Financieel Toekomstgesprek. Dit gesprek is al

ergste. Want wat als jij of je partner (plotseling) komt

interessant en aan te raden vanaf je eerste baan.

te overlijden? Een Financieel Toekomstgesprek stelt je
gerust, in én voor elke fase in je leven.

16.

HYPOTHEEKADVIES

17.

HYPOTHEEKADVIES

Hypotheekadvies
Je eerste eigen woning, samenwonen,

Onder het genot van een kop koffie of

een grotere woning voor je groeiende

thee maken onze adviseurs graag tijd

gezin of juist een oplossing in geval

voor je. Dit eerste gesprek is gratis en

van een scheiding. Grote stappen in je

geheel vrijblijvend. Tijdens dit gesprek

leven brengen belangrijke financiële

kunnen we je vertellen hoe veel jij kunt

beslissingen met zich mee. De hypotheek

lenen en welke maandlasten hierbij horen.

is er zo één.

Krijg snel en duidelijk antwoord op al jouw
belangrijkste vragen!

Wij zijn jouw onafhankelijke
hypotheekadviseur voor ‘t leven.
Dit betekent onder andere dat we niet
gebonden zijn aan één geldverstrekker
en kunnen we je altijd een passende
hypotheek met aantrekkelijke rente
bieden. Vanaf het eerste oriëntatiegesprek
tot het passeren van de akte bij de notaris,
maar ook bij alle vragen in de toekomst
kun je op ons rekenen. Korte lijnen, snelle
reacties en top service: daar gaan we voor!
Natuurlijk is iedere situatie en dus iedere

Je hebt ons voor:
Een nieuwe
hypotheek

Een bestaande
hypotheek

Starters

Verhuizen

Nieuwbouw

Echtscheiding

Doorstromers

Oversluiten

Ondernemers

Aanpassingen
Verduurzamen

hypotheek anders.

18.

HYPOTHEEKSIGNALERING

Hypotheeksignalering
Laat geen hypotheekkans meer liggen met onze
doorlopende hypotheekservice.
Renteaanpassing, oversluitmogelijkheden en risico’s
die de toekomst meebrengt. Ben jij volledig op de
hoogte over jouw hypotheek?
Wanneer je de hypotheeksignalering á €6,- per maand
bij ons aan zet, zijn wij dat te allen tijde! Met deze
hypotheekservice wijzen we je proactief op alle kansen
rondom jouw hypotheek. Dit doen we met behulp van
landelijke data en geavanceerde software van
De Nationale Hypotheekbond.

Wat kun je van deze
hypotheekservice verwachten?
Informatie over renteaanpassing
	Controle van de overlijdensrisicoverzekering op
voordeligere alternatieven
	Een check of het rendabel is om je hypotheek over
te sluiten
Gratis jaarlijkse waardebepaling van je woning
	Inzicht in risico’s van werkloosheid, overlijden,
arbeidsongeschiktheid en betaalbaarheid bij
pensionering
Gratis jaarlijkse waardebepaling van je woning
	Een persoonlijke berekening hoeveel je maximaal
kunt lenen

19.

S N E A K E R S O P TA F E L G E S P R E K

Sneakers-op-Tafel
gesprek
Ouder worden en de zaken regelen. Kun jij je sneakers

Tijdens dit gesprek houden we de spiegel voor en

al op tafel leggen?

maken we een overzichtelijke ‘financiële foto’ van
jouw situatie. In dit ideale toekomstplaatje komen

Minder werken, kleiner wonen, de financiën voor je

onder andere je woning, hypotheek, lijfrente en

oude dag en wat blijft er precies over voor de kinderen?

vermogensbescherming aan bod. Ouder worden en de

Hoe prettig is het om rust te creëren rondom alle

zaken goed regelen is een pré en daar helpen wij je bij

vragen die je hebt ten aanzien van het ouder worden?

Van Ekeren graag bij.

Wij bieden die rust middels een ‘Sneakers-op-Tafel’gesprek.
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D E V E R KO O P VA N J O U W W O N I N G

Jouw woning verkopen
doe je in 10 stappen
Eerlijkheid en enthousiasme, een uitgekiend

Vastgoedstyling

verkoopplan en alle aandacht voor styling en

Voor een goede verkoop van jouw woning

presentatie. Bij de verkoop van jouw woning
nemen wij zowel het werk, als de zorgen graag uit
handen. Hoe pakken we dit aan?

Verkoopadviesgesprek

3.

geven we je tips om de woning er spik en span
uit te laten zien. Zie ook onze stylingtips op
pagina 25.

1.

Aandachtig bekijken we de woning, adviseren je
in de waarde van de woning en bespreken onze
verkoopstrategie.

De opname

4.

Vervolgens maken we een
afspraak om de foto’s en
teksten te maken en de
plattegronden in te tekenen.

Jouw eigen woningportaal

2.

Als verkoper krijg je je eigen Move
woningportaal. Hier vind je digitaal diverse

5.

verkoopgegevens. Meer info?

Zoekers

www.realworks.nl/move-nl

Hebben we al een match voor jouw woning in
ons eigen grote zoekersbestand? Dan brengen
we die op de hoogte!

21.

D E V E R KO O P VA N J O U W W O N I N G

6.

Online presentatie

Na jouw goedkeuring van de brochure gaat

Onderhandelen

8.

Ook de onderhandelingen nemen wij uit
handen; natuurlijk in overleg met jou.

de woning actief in de verkoop. We plaatsen
hem op onze eigen website en Funda en maken
gebruik van kanalen als social media, jaap.nl en
huislijn.nl.

Op naar de notaris!

9.

Na de geplande inspectie ga je naar de notaris

v

voor het tekenen van de leveringsakte en het

Bezichtigingen

overhandigen van de sleutels aan de koper.

7.

aan ons overlaten. Wij coördineren de afspraken

Gefeliciteerd,
de woning is verkocht!

en ontvangen de kijkers. Achteraf koppelen we

De volgende stap is het

de indruk van de bezichtigers of het resultaat

opmaken van de voorlopige

direct aan je terug.

koopakte, waarin alle overeen-

Bezichtigingen bij jouw woning kun je volledig

10.

gekomen afspraken worden vastgelegd.
Tussentijds houden we je op de hoogte van de

Zijn beide partijen akkoord? Dan kan de

laatste ontwikkelingen en acties rondom de

definitieve akte worden opgesteld en worden

verkoop van jouw woning.

ondertekend.

22.

D E V E R KO O P VA N J O U W W O N I N G

Alles uit de kast
voor de presentatie
Elk huis is uniek! Voor jouw woning stellen we een
speciaal presentatieplan samen, waarmee we de
mooiste plekken van jouw woning en de beleving
ervan in beeld brengen.

Tuinbord

Verkoopstyling

2D en 3D
plattegronden

Social media
Volg ons op Instagram!
23.

Professionele fotografie

D E V E R KO O P VA N J O U W W O N I N G

VOOR

NA

Digitale restyling

360° foto’s

Extra tools van Funda
Blikvanger of Woning in beeld

Brochure

Avondfotografie

Drone fotografie

Video

24.

D E V E R KO O P VA N J O U W W O N I N G

Stylingtips
Kleine dingen kunnen een groot verschil maken. Gebruik onze stylingtips voor
het foto-klaar maken van je woning en voor de bezichtigingen die volgen.

De basis
Zorg voor een opgeruimde woning
	Verwijder overtollige zaken zodat de woning
rustig oogt, dit kun je bijvoorbeeld tijdelijk
opbergen in de berging

	
	Houd persoonlijke spullen, zoals foto’s,
uit het zicht
	Houd de oprit leeg. Plaats geen auto’s
voor de deur

	Zorg voor weinig spullen in de vensterbanken,
zoals plantjes etc. Dit geeft meer zicht naar buiten

De keuken
	
Zorg dat de keuken schoon en opgeruimd is
	Maak het aanrecht leeg op wat mooie
gebruiksartikelen na
	Houd de prullenbak, kattenbak en
eetbakjes voor dieren uit het zicht
	Plaats bijvoorbeeld een
gevulde fruitschaal of
een mooi kruidenplantje

25.

De woonkamer
	
Houd speelgoed
uit de woonkamer
	Zorg voor een ruime
toegang tot balkon of tuin
	Een mooie bos bloemen zorgt voor een
gezellige sfeer

D E V E R KO O P VA N J O U W W O N I N G

De slaapkamer
	
Maak het bed op met
De badkamer
	
Probeer gele voegen wit te maken
Verwijder eventueel vochtschimmel
	Zorg dat er geen vuile was in het zicht is
	Houd het wastafelmeubel/blad leeg,

een schone en neutrale dekbedhoes
	Houd kleding uit het zicht en de
nachtkastjes leeg (behalve nachtlampjes)
	Wanneer er spullen onder het bed liggen,
zorg dan wel dat ze uit het zicht zijn

op wat mooie parfumflesjes na
	Haal de flacons of badspeeltjes uit het bad
of douche

De tuin
Zorg dat het gras netjes gemaaid is
	Groene aanslag verwijderen op

De werkkamer
	
Maak het bureau zo leeg mogelijk voor een
overzichtelijk beeld

terrasbestrating
	Snoei grote planten die voor de woning/
ramen staan. Dit zorgt voor meer licht in de
woning
	Zet tuinmeubels uitnodigend neer,
doe bijvoorbeeld de kussens in de stoelen
	Zorg dat speelgoed en

De zolder

	
Indien de zolder vol staat, verplaats dan

vuilcontainers uit
het zicht zijn

alle spullen zoveel mogelijk naar één zijde

26.

DE AANKOOPMAKELAAR

De kracht van een
aankoopmakelaar
Ben jij op zoek naar jouw droomwoning of
ben je hier juist heel spontaan tegenaan
gelopen? De aanloop naar deze volgende
stap kan heel leuk zijn, maar je ook een
beetje blind maken. Want zie jij in al je
enthousiasme de eventuele minpunten en
financiële gevolgen van de nieuwe woning
wel? Is de vraagprijs wel reëel, hoe is de
bouwkundige staat en wat gaat er in de
omgeving allemaal gebeuren?
Wanneer je interesse hebt in een
woning die particulier of bij een andere
makelaar te koop staat, staan wij als
aankoopmakelaar voor je klaar. Dit doen
we met een professionele blik, een flinke
dosis kennis én met een aanpak vanuit
jouw persoonlijke woonwens.

27.

Even praktisch op een rijtje.
Dáárom Van Ekeren Kuiper als aankoopmakelaar:
We bepalen zorgvuldig de marktwaarde van de woning,
zodat je weet dat je niet te veel betaalt!
We kijken kritisch naar de woning en wijzen je
op aandachtspunten
We voeren in overleg met jou de onderhandelingen uit
We controleren onder andere de koopovereenkomst van A tot Z
We begeleiden je tot aan de overdracht bij de notaris

O O K VO O R J O U W B E D R I J F S PA N D

Ook voor jouw
bedrijfspand
De zakenwereld verandert. Vooruitdenken en
meebewegen in de bedrijfsmakelaardij is hierdoor
een absolute pré. Dat doen we! Wij zijn professioneel
gedreven, innovatief en transparant.

Een erkend kantoor in bedrijfsmakelaardij
Door onze registratie in het register ‘Bedrijfsmatig
Vastgoed’ van VastgoedCert en NRVT zijn wij voor
vele instanties en financiële instellingen een erkend
kantoor voor onder andere taxaties, verkoop,
aankoop en waardebepalingen. Ons werkgebied is
het gehele gebied waar we gevestigd zijn; Gorinchem,
Papendrecht, Leerdam, Culemborg en natuurlijk ver
daarbuiten.

Onze expertise:

Voor ondere andere:

	Verkoop bedrijfspanden

Winkels

	Aankoop van bedrijfspanden

Kantoorruimtes

	Verhuur bedrijfspand

Bedrijfsruimtes

	Advies in beleggingspanden

Horeca

	Taxaties

Bouwkavels

Benieuwd naar de mogelijkheden? We maken graag
kennis, Dennis Kuiper en Nick Prenger staan voor je
klaar.
28.

NVM NIEUWBOUWSPECIALIST

29.

NVM NIEUWBOUWSPECIALIST

NVM Nieuwbouwspecialist
Als NVM Nieuwbouwspecialist treden wij

weten we als de beste hoe we

op als schakel tussen projectontwikkelaars

nieuwbouwprojecten verkopen en houden

en woningzoekenden. Wij maken de

we ons bezig met de aftersales.

vertaalslag van een woonwens naar een
succesvol woonproduct. Met twee lokale

Wist je trouwens dat we de afgelopen

kantoren in (nieuwbouw)makelaardij en

jaren de makelaar met het meeste aantal

hypotheken en verzekeringen, hebben wij

verkochte nieuwbouwwoningen in ons

voor kleine- en grootschalige projecten

werkgebied zijn? Als nieuwbouwspecialist

de complete knowhow en capaciteit

weten we wat er speelt én wat jouw

om projectontwikkelaars te verzekeren

wensen zijn. Schrijf je bij ons in en zorg dat

van kwaliteit en woningzoekenden

je als eerste op de hoogte bent!

te begeleiden naar een nieuwe
droomwoning.
Binnen ons nieuwbouwteam zijn
onder andere Dennis Kuiper en
Gerald de Jong opgeleid als NVMmakelaar-nieuwbouwspecialist. Met dit
specialisme hebben wij de meest actuele
nieuwbouwkennis op zak, zijn we altijd op
de hoogte van de werkzaamheden van
een projectontwikkelaar,

30.

B U I T E N S TAT E

Woonboerderijen, villa’s of
monumentale landhuizen
Een unieke beleving van rust en ruimte.

Van Ekeren Kuiper Buitenstate de

Dromen jullie daar van? Of jullie nu een

specialist om de juiste koper voor jullie

koper zoeken óf zelf op zoek zijn naar een

Buitenstate te vinden of jullie als koper

landelijke woning: wij begeleiden jullie

te begeleiden in de zoektocht naar jullie

naar het ideale ‘buitengevoel’.

ideale Buitenstate.

Buitenstate is een label dat verstrekt

Een woning is een buitenstate als deze

is aan een selecte groep NVM makelaars-

voldoet aan 3 van de 4 kenmerken:

kantoren in Nederland, die beschikken

- Beleving van rust en ruimte

over deskundigheid en expertise bij

- Vrijstaand

aan- en verkopen van woningen in het

- Buiten de bebouwde kom

buitengebied. Omdat een Buitenstate

- Perceel van minstens 1.000 m2.

niet alledaags is, verdient dit een unieke
(ver)koopstrategie. Onze Buitenstate
makelaars Mark Bikker en Madelon
Sommer hebben jarenlange kennis en
ervaring op dit gebied en weten wat
belangrijk is bij de aan en verkoop van
specifieke objecten.

Mark Bikker

Buitenstate Makelaar

Madelon Sommer

Buitenstate Makelaar

Samen delen Mark en Madelon de passie
voor bijzondere woningen en zijn zij thuis
in de bouwkundige aspecten en weten
regelgeving die in het buitengebied
gelden. Met deze kennis in huis is
31.

Buitenstate: Samen met hen
zorgen we ervoor dat uw woning
landelijke aandacht geniet.

B U I T E N S TAT E

32.

TA X AT I E R A P P O R T

Een snel en kwalitatief
taxatierapport
Snelheid en kwaliteit, daar mag je gerust vanuit gaan wanneer je ons jouw woning laat taxeren. Het taxatierapport is
een belangrijke grondlegger voor grote financiële beslissingen. Onze professionele taxateurs zijn aangesloten bij het
NWWI en de NRVT, waardoor de rapporten aan hoge kwaliteitseisen voldoen.

Wanneer heb je een taxatierapport nodig
of kun je deze goed gebruiken?
Aan- of verkoopbeslissing

Fiscale doeleinden

Aanvraag van een financiering

Bezwaar tegen de WOZ-beschikking

Beoordeling van een redelijke huurprijs (herziening)
Bij Van Ekeren Kuiper beschikken we over meerdere Register Taxateurs, waardoor we snelheid en kwaliteit kunnen
garanderen. Wist je dat verschillende banken, woningcorporaties en particulieren in de regio ons om die reden al
jaren benaderen voor taxatierapporten?

33.

VERHUUR

Verhuur
We durven wel te stellen dat wij op het gebied

NVM Woontoets. Zo verkleinen we de kans dat we voor

van woningen verhuren één van de actiefste

vervelende (financiële) verrassingen komen te staan.

makelaarskantoren in de regio Leerdam – WestBetuwe – Gorinchem – Culemborg – Papendrecht

Huur van korte duur

zijn. Met een groot zoekersbestand en een uitgebreid

Staat je woning in de verkoop en wil je deze tijdelijk

netwerk vinden we altijd een passende én geschikte

verhuren? Ook daarvoor heb je ons! We vertellen

huurder voor jouw woning. Hoe we dat doen?

je graag meer over verhuur op basis van de

Wij screenen de huurder van jouw woning

Leegstandswet of huur van korte duur.

Het is goed om te weten dat we de (potentiële)huurder
van jouw woning altijd screenen met de

34.

BOVEKO

Partner voor
bedrijfsverzekeringen
Ondernemen is risico’s nemen. Van ZZP’er
tot groot zakelijk, van bouw tot transport
en van zorg tot horeca, ieder bedrijf is
uniek. We zijn ondernemers die naast
je aan tafel zitten. We kijken verder dan
alleen de verzekeringen, voorkomen
is beter dan genezen. Van eerste
kennismaking tot de volledige afhandeling
van schade. Boveko regelt het voor je,
persoonlijk en met korte lijnen. Boveko is er
voor jou. Voor de zekerheid.

35.

BOVEKO

Beatrixlaan 2a,
4213 CJ Dalem
0184 481 010
info@boveko.nl

36.

C O N TA C T

Gorinchem

37.

Culemborg

Beatrixlaan 2a,
4213 CJ Dalem

Het Hof 1,
4101 BT Culemborg

Makelaardij

Makelaardij

0183 672 992
info@vanekerenkuiper.nl

0345 229 300
info@vanekerenkuiper.nl

Hypotheken en Verzekeringen

Hypotheken en Verzekeringen

0183 672 999
info@vanekeren.nl

0345 229 310
info@vanekeren.nl

C O N TA C T

Papendrecht

Leerdam

De Wederik 2,
3355 SK Papendrecht

Voorwaartsveld 5a,
4142 DA Leerdam

Makelaardij

Makelaardij

078 615 99 60
info@2mvanekerenkuiper.nl

0345 632 100
info@vanekerenkuiper.nl

Hypotheken en Verzekeringen

Hypotheken en Verzekeringen

078 303 69 00
info@vanekeren.nl

0183 700 130
info@vanekeren.nl
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vanekeren.nl
vanekerenkuiper.nl

