Uw huis verkoopklaar in een paar stappen.
1.

Wanneer Peter Brouwers Makelaardij uw huis in de verkoop heeft genomen, gaan wij met u en Mike
van der Maat Schilderwerken door uw huis om te kijken waar er verbeterpunten voor de verkoop zijn.
Want hoe beter uw woning erbij staat, des te beter is het voor u, aangezien dit de verkoop (en
verkoopprijs) positief beïnvloedt.

2.

Mike van der Maat komt binnen een paar dagen met een offerte voor deze werkzaamheden. Deze
heeft hij opgesplitst zodat u weet wat de kosten zijn per onderdeel. Aan u dan de keuze of u Mike van
der Maat de opdracht geeft tot herstel. Ook kunt u kiezen voor enkele punten van de lijst of wellicht
kiest u ervoor om geen gebruik te maken van zijn diensten.

3.

Indien u ervoor kiest om Mike van der Maat de herstelwerkzaamheden uit te laten voeren, kunt u
direct met hem contact opnemen om een afspraak in te plannen.

4.

Na de opknapbeurt zal Peter Brouwers de foto’s maken voor de brochure. Uw huis ziet er weer spik en
span uit. Klaar om “in de verkoop” te gaan.

Kijkers zien nu dat uw huis er goed verzorgd bij staat. Dat zal menig potentiële koper over de streep trekken.
Een huis dat er netjes bijstaat, trekt meer kijkers en meer kijkers betekent vaak een snellere en betere verkoop.
Uw investering betaalt zich op deze manier terug.

MIKE vd MAAT
SCHILDERWERKEN

Waar kunt u aan denken bij herstelwerkzaamheden:







Losliggende plintjes
Een bijzondere kleur op de muur of kozijn waar sommige potentiële kopers niet doorheen kunnen
kijken en dus de verkoop negatief beïnvloedt
Kozijnen die een laag verf kunnen gebruiken
Een dakkapel met groene aanslag die er schoongemaakt een stuk mooier bijstaat
Een lekkende kraan
Kit welke vervangen dient te worden

Wilt u van deze service gebruik maken zodat uw huis er optimaal bij staat dan staan Peter Brouwers en
Mike van der Maat graag tot uw beschikking.
Heeft u specifieke loodgieterswerkzaamheden die gedaan kunnen worden? Geen probleem. In dat geval
nemen wij contact op met onze “huisloodgieter”.

Alles om van de verkoop van uw huis een succes te maken.

