
 
Verkopen



“Het gemak en de service 
van een gedreven makelaar.” 

Dick Hendrix, eigenaar Hendrix & Huybregts Makelaars in Eindhoven:



“In dit NVM makelaarskantoor werken jonge professionals die houden van hun vak. Onze slogan is: 

‘Mocht er een Michelinster zijn voor makelaardij, dan zouden we alles op alles zetten om die ster te 

bemachtigen’. Dat is ook echt zo. We bieden een full-service aanpak waarbij we geen mogelijkheid 

laten liggen om wensen van kopers en verkopers te vervullen. Tijdens een traject zetten wij ons beste 

beentje voor. Wij creëren in plaats van uitsluitend te reageren. Ik vergelijk dit werk weleens met een 

jeugdige vakantieliefde; je doet enorm je best, je slooft je uit, gaat desnoods door het stof. Je hebt in 

ieder geval een intensieve tijd samen. Na een tijdje ga je met mooie herinneringen uit elkaar.”

WIJ WILLEN DAT U FAN VAN ONS WORDT

We zijn lid van de NVM. Een keurmerk dat je alleen mag voeren als je beschikt over de nodige ervaring, 

expertise en bijscholing. Wel zo’n prettig idee. Mogen wij u van dienst zijn?

Met vriendelijke groet,

Hendrix & Huybregts Makelaars

Dick Hendrix

NVM Makelaar en taxateur



1. BESLUIT TE VERKOPEN

U wilt uw woning verkopen en u besluit 

Hendrix & Huybregts te bellen.

2. EERSTE ONTMOETING

Wij komen bij u langs om te bespreken 

wat uw wensen zijn en vertellen over onze 

werkwijze.

3. OPDRACHT TOT DIENST VERLENING

Gaan we met elkaar aan de slag? 

Dan sturen wij u online een bevestiging 

van de gemaakte afspraken. 

Zodra  wij de getekende bevestiging hebben 

ontvangen, beginnen we met het aanleggen 

van een dossier.

5. GEMEENTE & KADASTER

Wij informeren bij de gemeente en het 

kadaster naar bijzonderheden.

Uw woning wordt ingemeten en er worden 

nieuwe plattegronden gemaakt.

6. INMETEN 

4. DOSSIER OPBOUWEN



7. STYLING

Indien nodig sturen wij een stylist om de woning 

zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren, zodat 

we uw woning beter kunnen verkopen.

8. CLEANING

Heeft u weinig tijd? Dan schakelen we een 

schoonmaker in die voor u de woning tip top 

in orde maakt.

9. FOTOGRAFIE

Wij sturen een professionele fotograaf 

bij u langs om uw huis te fotograferen.

10. BROCHURES

Wij ontwerpen een moderne, professionele 

folder.

11. DIGITAAL EN FYSIEK

Wij zetten uw huis op Funda en op onze eigen 

website. Eventueel plaatsen wij een mooi 

bord.

12. BEZICHTIGINGEN 

Zodra uw woning in de verkoop staat, zullen er 

bezichtigen volgen. Uiteraard houden wij u 

voortdurend op de hoogte van de reacties.

TE KOOP

TE KOOP



13. 24 /7

Makelaars zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen 

per week. Op kantoor, op straat, op de 

markt of in de kroeg, kopers zijn overal.

14. SOCIAL MEDIA

Via social media houden wij onze volgers op 

de hoogte van ons nieuwste aanbod, recente 

acties en het laatste nieuws.

15. OP DE HOOGTE BLIJVEN

Iedere klant ontvangt zijn persoonlijke 

website waarop alle afspraken en reacties 

te volgen zijn.

16. ONDERHANDELEN

Wij zijn professionele onderhandelaars, kennen 

de kneepjes van het vak en zorgen voor een 

optimaal resultaat.

17. VERKOOPOVEREENKOMST

Per verkoop maken wij een waterdichte 

verkoopovereenkomst. Verder begeleiden wij u 

bij de overdracht van uw woning bij de notaris.

18. NAZORG

Ook na de verkoop van uw woning 

kunt u altijd bij ons terecht.

KOOPAKTE

VERKOCHTchampagne
H &H



Wij zijn best een beetje trots op 
onze dienstverlening. Op Funda 
hebben we zelfs een gemiddelde 
beoordeling van 9.3.

Aysa Schinkel
Assistent Register
Makelaar - Taxateur

Steven Verlaek
Kandidaat Register
Makelaar - Taxateur

Dick Hendrix
NVM Register
Makelaar - Taxateur

Veronique van Oosterom
Office manager
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