
WIE KENT HET HUIS

BETER DAN JIJ?
SAMEN VERKOPEN WIJ JOUW HUIS HET BESTE!



Tegenwoordig is er zo veel vraag naar woningen, je weet
zeker dat je woning zo verkocht is. Dus waarom een vaag

courtagetarief afspreken met een dure makelaar, die na een
keer bezichtigen jouw woning hoogstwaarschijnlijk heeft

verkocht. Dat kun je toch ook zelf?

JOUW WONING,

SAMEN VERKOPEN

Maar je wilt natuurlijk wel de
hoogste opbrengst, goede

afspraken en dat de verkoop
professioneel gebeurt. Want een
woning verkopen dat doe je niet

iedere dag.

JE WIL HET WEL

GOED DOEN

DAAROM

HELPEN WIJ

We verkopen al jaren woningen,
dus we weten hoe het moet. We
kennen jouw markt dus weten
wat de beste verkooptactiek is.

En we hebben de middelen jouw
huis professioneel te verkopen.

IN ZEVEN SIMPELE STAPPEN

We gaan samen op reis! Met de Bidia reis heb je in zeven
tussenstops jouw huis snel én goed verkocht. Onze ervaring, het

bereik en de tools, jouw kennis van het huis. De presentatie is
het belangrijkste, dus we zorgen altijd voor professionele foto's

en plattegronden.



1.750,-
Voor dit bedrag gaan we samen jouw huis

verkopen. Je bespaart al snel 4.000,-. Maar wat
moet je daarvoor doen? 

ZO WERKT HET

WONING OPNAME & ADVIES

DIT DOEN WIJ DIT DOE JIJ

PROFESSIONELE PRESENTATIE

GEVEN TIPS & TRICKS

WONING ONLINE PLAATSEN

KOOPOVEREENKOMST

ONZE STAPPEN VOLGEN

BEZICHTIGINGEN

ONDERHANDELINGEN

DIT DOEN WE SAMEN

AANBIEDINGSTEKST

VRAAGPRIJS BEPALEN

VOORBEREIDEN VERKOOP



DE  BIDIA  REIS

We willen graag alles over jouw huis
weten! Ook hebben we persoonlijke
informatie nodig

HET BOEKEN VAN DE  RE IS

Nee je woning is nog niet verkocht! Maar
de fotograaf en de reisleider komen langs,
dus ruim goed op!

JE KOFFERS INPAKKEN

Online inchecken: Presentatie van het
huis? Check! Aanbiedingstekst? Check!
Vraagprijs? Check!

INCHECKEN !

Daar gaan we, jouw huis komt op Funda,
Jaap, Huislijn, Facebook en Instagram! We
willen zo veel mogelijk mensen bereiken

READY FOR TAKE OFF ?

We zijn onderweg! Er stappen mensen in
om jouw huis te bekijken. Leid jij ze rond?
No worries, we helpen je!

DE RE IS

We zijn er bijna! Het spannendste begint
nu, de onderhandelingen. We begeleiden
en adviseren je.

NADEREN DE  E INDBESTEMMING

Is er een deal? Dan gaan we de
koopovereenkomst opstellen. Zodat jullie
het digitaal kunnen ondertekenen

UITCHECKEN


