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OPEN HUIZEN DAG OOK IN 2014!

Zaterdag 5 april kunt u woningen bekijken
zonder een afspraak te maken
Regio - Bent u op zoek naar een woning?
Dat komt mooi uit! De woningverkopers
zetten zaterdag 5 april a.s. tussen 11.00 en
15.00 uur de deur voor u open! De stemming
op de woningmarkt is omgeslagen en dat
is te merken! De angst voor verder dalende
woningprijzen is voorbij en het aantal
positieve berichten in de media over de
woningmarkt neemt toe.
De koopwoningmarkt wordt gestimuleerd nu de
huren per 1 juli a.s. stijgen met 4 tot 6,5 procent.
Huurders van woningen zijn zich dit steeds meer
bewust. De woonlasten bij een koopwoning dalen
nu de hypotheekrente recent opnieuw is gedaald
en is een hypotheek op een koopwoning in een
aantal gevallen nu al gelijk aan of goedkoper dan
de huur voor een woning. Daar komt bij dat de
hypotheek iedere maand voor een deel wordt
afgelost.

Appartementen
Er staan genoeg woningen en appartementen
te koop, maar de juiste woning vinden blijft een
hele klus. De juiste woning die aansluit bij uw
woonwensen, op de juiste locatie en de beste
prijs. Steeds vaker schakelt een toekomstige
woningkoper een aankoopmakelaar in, een
makelaar die de woningmarkt kent en op de
juiste manier voor u de onderhandeling aangaat.
Informeert u voorafgaand aan de Landelijke
Open Huizen Dag over de diensten die een
aankoopmakelaar u kan bieden.
Op zaterdag 5 april heeft u alle kans om uw
droomwoning te vinden. Tijdens de Open Huizen
Dag kunt u zonder afspraak de deelnemende
woningen bekijken. Tussen 11.00 en 15.00
uur kunt u bij de deelnemende woningen
binnenlopen. De Landelijke Open Huizen Dag
biedt u de kans om ook woningen te bekijken
die wellicht niet uw eerste voorkeur hebben.
Onverwachts wordt u dan toch een keer verrast

doordat een woning anders is dan deze op het
eerste gezicht leek op de foto. Ook kunt u op
deze wijze een goede afweging maken tussen de
verschillen per woning.
Deelnemers
Gaat u zaterdag 5 april tussen 11.00 en 15.00 uur
op pad om woningen te bekijken? Als u van te
voren uw dag plant, rijdt u van de ene woning
naar de andere, zonder omwegen en heeft u alle
tijd om de woningen te bekijken. In dit magazine
ziet u de woningen van de makelaars: ERA
makelaar de Koning, Koop Lenstra en makelaar
van der Helm. Ook op hun websites:
www.dekoningwonen.nl - www.kooplenstra.nl
- www.vanderhelmmakelaardij, maakt u
gemakkelijk een selectie van de woningen die u
wilt bekijken. Heeft u vragen of heeft u een goed
advies of hulp bij aankoop nodig? Schroom niet en
maak vrijblijvend een afspraak met een van onze
makelaars.

