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VERKOOP
VERHUUR
SCHATTINGEN

U DENKT ER AAN UW EIGENDOM TE VERKOPEN? WAT KUNNEN WIJ U BIEDEN?


2 IMMO-KANTOREN TOT UW DIENST : kantoor Brugge & kantoor Blankenberge.
Beide kantoren zijn makkelijk bereikbaar en uitgerust met een foto-etalage



Vrijblijvende en actuele waardebepaling van uw eigendom (en advies)



Bepalen van een realistische prijs en vraagprijs, rekening houdend met uw wensen



Wij werken enkel met schriftelijke opdrachten - goede afspraken maken goede vrienden – die duidelijk
zijn en goedgekeurd werden door BIV en CIB



Als erkend vastgoedmakelaar hanteren wij correcte tarieven (overeenkomstig de deontologische richtlijnen
van het BIV)



Van uw eigendom wordt een volledig dossier samengesteld, met alle nodige documenten.
Hiervoor worden u géén dossierskosten aangerekend.



Aanvraag van kadastraal plan, kadastrale legger, bodemattest, en uittreksel plannen- en
vergunningenregister op onze kosten



Aantrekkelijke fotoreportage van uw eigendom



Wij gaan actief op zoek naar klanten voor uw onroerend goed



Onze professioneel opgeleide baliebediendes zorgen voor een uiterst vriendelijk en warm onthaal voor
potentiële klanten, maar ook voor u, en zorgen eveneens voor permanentie per telefoon en email



Continue marktanalyse voor het voeren van doeltreffende en herkenbare publiciteit



Publiciteit in regionale en nationale kranten, weekbladen, maandbladen en vakbladen



Uw eigendom verschijnt op onze eigen website en op verschillende andere vastgoedsites
(immoweb, vlan, kapaza, 2dehands, logicimmo)



Wekelijks gerichte mailings naar geselecteerde doelgroepen en uitgebreid klantenbestand



Persoonlijke begeleiding bij àlle bezoeken aan uw eigendom met geselecteerde klanten



Professioneel advies en inwinning nodige informatie bij instanties (stedenbouwkundige vergunning,
hypothecaire lening, korting registratierechten, …)



Gratis overlijdensverzekering voor de kopers tot de notariële akte



Goede service na verkoop en dossieropvolging tot en met verlijden van de akte



GEEN VERKOOP = GEEN COMMISSIE NOCH ONKOSTEN VOOR U

Bel nu of mail voor een vrijblijvende afspraak:
050 39 44 44 – email: brugge@immoclevers.be
Erkend vastgoedmakelaar BIV 500099 / Lid CIB
CLEVERS IMMOBILIEN BVBA – www.immoclevers.be
8000 Brugge - Smedenstraat 60
8370 Blankenberge - Franchommelaan 90
Maatschappelijke zetel: Blankenbergse Steenweg 54 A -8377 Zuienkerke
Derdenrekening: kbc 738-0163574-54
BIC: KREDBEBB – IBAN: BE 7380 1635 7454
BTW BE 0451 741 767 RPR Brugge

