02 Nieuwe Meerbode

• 1 oktober 2016

OPEN HUIZEN DAG

Wat kan de aankoopmakelaar in deze
hectische woningmarkt voor u betekenen?
Veel potentiële kopers
worden op dit moment
geconfronteerd met
woningen die binnen korte
tijd verkocht worden. De
woningmarkt is in korte tijd
veranderd van een kopers
markt in een verkopers
markt. Woningen worden
in zeer korte tijd boven de
vraagprijs verkocht. Kopers
kunnen hierdoor bijna niet
meer een weloverwogen
beslissing nemen waardoor
de kans bestaat dat je
uit emotionele motieven
onverantwoorde risico’s
neemt bij de aankoop van
de nieuwe woning.

Risico’s
Het kopen van een woning kan
veel risico’s opleveren. Het heeft
bouwkundige aspecten, juridische
en financiële gevaren. Allemaal
zaken waar de gemiddelde koper
niet dagelijks mee te maken heeft.
Gevaren liggen dus op de loer.
Want is die woning echt wel goed
onderhouden, zijn er bouwkundige
zaken die ik niet overzie, betaal
ik niet te veel voor deze woning,
wat is eigenlijk op dit moment een
marktconforme prijs en worden
belangrijke zaken wel juist in de
koopovereenkomst vermeld?
Allemaal vragen waar een koper mee
geconfronteerd wordt en waarop
hij vaak geen antwoord kan geven
omdat je een huis kopen uiteindelijk
niet dagelijks doet en de kennis
ontbreekt. Het kopen van een woning
is vaak een emotionele beslissing en
daarom wordt vaak geen aandacht
geschonken aan zaken die zakelijk
bekeken moeten worden. Niets is
erger dan na verloop van tijd te

moeten constateren dat de woning
toch iets minder fraai is dan je dacht
om hij minder goed is onderhouden.
Niets is erger dan na verloop van tijd
te moeten constateren dat je echt
teveel voor deze woning betaald hebt.
Niets is erger te moeten constateren
dat je iets hebt ondertekend waarvan
je later spijt hebt.
Belangrijk
Het is heel erg belangrijk om je
bij de aankoop van een woning
goed te laten adviseren en te
begeleiden. Het gaat tenslotte om
een belangrijke beslissing in je
leven. De NVM Makelaar heeft meer
dan andere adviseurs antwoord op
vragen, heeft ook uitgebreide data
tot zijn beschikking om u van het
juiste advies te voorzien en weet
exact wat er in deze woningmarkt
gebeurt. Door strenge kwaliteitseisen/
opleidingseisen is de NVM makelaar
als geen ander toegerust om u
te adviseren. Zij behoedt u voor
miskopen, zorgt ervoor dat u

ook in deze markt van stijgende
prijzen niet teveel voor uw woning
betaalt en dat u een verantwoorde
aankoop kunt doen. Natuurlijk kan
de aankoopmakelaar alleen de
belangen behartigen van de koper.
De verkopend makelaar behartigt
de belangen van de verkoper. Beide
partijen van dienst zijn is uiteraard
niet toegestaan.
Kopen?
Dus overweegt u de aankoop
van een woning, overweeg dan
de inschakeling van een NVM
aankoopmakelaar, die uw belangen
voortvarend vertegenwoordigt. Kijk
uit met wie u in zee gaat! Er zijn in
de woningmarkt ook veel andere
malafide adviseurs werkzaam, niet
gecertificeerd en niet terzake kundig.
Goedkoop is hierbij vaak duurkoop.
NVM Makelaar Marieke van der
Wurff van Van der Wurff Makelaars,
gevestigd in Winkelcentrum
Zijdelwaard, vertelt u graag wat zij
allemaal voor u kan betekenen.
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Onze makelaar is tussen 11.00-15.00 uur voor vragen aanwezig op ons kantoor. Kijk voor alle actuele deelnemers op onze website!
Kwakelsepad 16, De Kwakel
Vraagprijs € 450.000 k.k.

Piet Heinlaan 2, Amstelhoek
Vraagprijs € 425.000 k.k.

Een vrijstaande woning met
historie! Ooit gebouwd als Kwakelse
onderwijzerswoning, nu een heerlijk
gezinshuis op een ruim perceel in het
centrum van De Kwakel. De achtertuin
is riant en de woning ligt zowel aan
de voor- als achterzijde aan het water!
Kinderen kunnen in de zomer varen,
in de winter schaatsen. U treft hier
nog mooie authentieke details aan
zoals o.a. een granieten vloer in de

Een verrassende 2-onder-1 kap woning
met garage én berging! Verrassend
wat ruimte en indeling betreft. Aan de
buitenkant verwacht je niet deze ruimten
aan te treffen. Deze jaren ’20 woning is
prima onderhouden, heeft 2 badkamers
en 3 slaapkamers. Het huis heeft een
gezellige sfeer. De woonkamer heeft een
houtgestookte open haard en de zonnige echte tuinliefhebber of voor een gezin.
Door de centrale ligging in Amstelhoek
tuin biedt mogelijkheden tot aanbouw
bent u zo bij alle ontsluitingswegen naar
maar heeft ook alles in zich voor de
snelwegen. Even een terrasje pakken,
lekker uit eten, snel een boodschap doen.
Het kan allemaal dichtbij. Het Oude Dorp
van Uithoorn met gezellige restaurantjes
en terrasjes en het winkelcentrum
Amstelplein ligt aan de overkant van
de Amstel, op steenworp afstand. De
eigenaar, Remco, heeft hier met heel
erg veel plezier gewoond en vertelt u
tijdens de Open Huizen Dag graag alle
bijzonderheden over zijn woning. Het is
echt een bezoek waard!

hal en paneeldeuren. De sfeer van
de jaren ’20 proef je door het hele
huis. Deze woning heeft 5 kamers, 3
slaapkamers maar goede (aanbouw-/
verbouw)mogelijkheden. Er moet wel
gemoderniseerd worden.Een uitgelezen
kans voor een handige nieuwe eigenaar
of voor nieuwe eigenaar met wensen
wat betreft mogelijkheden tot een
ruime schuur en/of ruime tuin. Deze
woning is verrassend en echt een kijkje
waard! De eigenaar nodigt u uit om
tijdens deze Open Huizen Dag langs te
komen om de gezellige sfeer van deze
woning te proeven.

Andere woningen zijn op afspraak te bezichtigen tijdens de Open Huizen Dag.
Zijdelwaardplein 92 - 1422 DN Uithoorn - Tel. 0297-565511 - info@makelaarsuithoorn.nl - www.makelaarsuithoorn.nl

04 Nieuwe Meerbode

• 1 oktober 2016

OPEN HUIZEN DAG

Najaarsactie Koop Lenstra Makelaars
Voor de meesten is Koop Lenstra
Makelaars een bekende speler
in de markt voor de verkoopen aankoopbegeleiding
van woningen, taxaties en
nieuwbouwprojecten.

Een regionale makelaarsorganisatie
met thans vestigingen in Uithoorn en
Breukelen. Het werkgebied is grofweg
Breukelen e.o., Mijdrecht, Wilnis,
Vinkeveen, Uithoorn, Aalsmeer,
uiteraard met ook de kleinere plaatsen
zoals Waverveen/Amstelhoek/De
Kwakel/Loenen/Vreeland e.d. Recent
heeft Koop Lenstra Makelaars
de huisstijl vernieuwd met frisse
moderne kleuren, passend bij
deze tijd. Ook de kantoren worden
opgefrist en voorzien van de nieuwe

huisstijl. In Uithoorn is de buitenkant
al van de nieuwe huiskleuren voorzien
en wordt dit najaar de binnenkant
aangepakt. Kantoor Breukelen heeft
recent de verbouwing achter de rug,
klanten reageren enthousiast op de
moderne en frisse look. Met als motto
“Samen deuren openen” is Koop
Lenstra makelaars samen met haar
opdrachtgevers actief bezig in de hele
regio.
De markt is volop in beweging. Huizen
worden weer sneller verkocht en de
verkoopprijzen stijgen. Veel mensen
willen hun woonwens nu invullen,
soms na deze jaren uitgesteld te
hebben in de crisisjaren. Directeur
Maurice Sterk: “het is een perfect
moment om een huis te kopen. De
huizenprijzen zijn afgelopen jaren met
ca. 20 % gezakt en nu weer aan het

stijgen. De rente is historisch laag en
dat stimuleert mensen om juist nu
een koopbeslissing te nemen”.
Koop Lenstra Makelaars komt
graag in contact met mensen die
overwegen hun huis te verkopen.
Maurice Sterk: “wij komen in die
gevallen geheel vrijblijvend langs om
met de verkopers de verkoopprijs te
bespreken en natuurlijk ook advies
te geven over het verkoopklaar
maken van het huis en onze aanpak
toe te lichten om tot een succesvolle
verkoop te komen. Deze gesprekken
zijn kosteloos en verplichten tot niets”.
Voor alle verkopers die overwegen
dit najaar hun huis te koop te
gaan zetten heeft Koop Lenstra
makelaars nu een aantrekkelijke
aanbieding: alle opdrachtgevers die

tussen 1 oktober en 31 december
as hun huis te koop zetten via
KoopLenstra Makelaars ontvangen
een Cadeaubon van SpaSereen uit
Maarssen ter waarde van € 150,- Een
prachtig Wellnesscomplex in ons
werkgebied waar het heerlijk relaxen
is na bijvoorbeeld een inspannende
verkoopperiode.
Neem gerust vrijblijvend contact met
ons op om de verkoopmogelijkheden
van uw huis te bespreken.
Kantoor Uithoorn: 0297-524124 of
kantoor Breukelen: 0346-262552

