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Benedendamsestraat 5
Ameide

Overduin Makelaardij, ervaren
en ondernemende makelaars
Belangrijk bij het verkopen van een woning is dat u kiest
voor ervaren, ondernemende makelaars. Wij zijn een
team met veel ervaring in het vak.
Beoordelingen:
Jantine Bruinenberg-Muilwijk (1981) is werkzaam in de makelaardij sinds

9,1

2000 en Daniël Overduin (1980) sinds 2004. Wij hebben ieder al meer dan

Gemiddelde
op basis
van 37
beoordelingen

honderden woningen verkocht! Daarbij zijn wij beide zelfstandig ondernemer
en maximaal gemotiveerd om uw woning succesvol te verkopen.

Samenwerking
Overduin Makelaardij
met De Langendam
Hypotheken

Links: Daniël Overduin, rechts: Michael Kooyman

Verkochte woningen
Als makelaar kun je meer dan honderd woningen in de verkoop hebben,
uiteindelijk gaat het erom dat je het

Michael Kooyman: “Hypotheekadvies en makelaardij

aanbod verkoopt. Wij hebben een

zijn bijna onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Bij

aanbod dat een hoge doorloopsnel-

praktisch elke woning komt een hypotheek, of minimaal

heid heeft. Wij staan erom bekend dat

een financieel advies ter sprake. Hierdoor hebben wij

we goed en snel verkopen. Wij geven

met Overduin Makelaardij al veel contact en willen dit

onze opdrachtgevers een marktcon-

versterken door nu ook vanuit hetzelfde pand te werken.

Daniël Overduin van Overduin Makelaardij is
een samenwerking aangegaan met Michael
Kooyman van De Langendam. Het bedrijf
De Langendam, reeds vele jaren gevestigd
aan de Peulenstraat 247, is zeer actief op het
gebied van Hypotheken en Verzekeringen.

form advies en staan ook achter onze

Door deze samenwerking zijn de lijnen voor de cliënt

vraagprijs die we afgeven.

nóg korter, kunnen we nóg sneller schakelen en uw
hypotheekmogelijkheden nóg beter van te voren bepalen.

‘Wij staan er om bekend dat we goed en snel verkopen’

We bieden vanuit de Peulenstraat 247 nu alles op het

Nieuwbouw

gebied van wonen: Hypotheken, Verzekeringen én

Wij verkopen diverse nieuwbouwprojecten in de regio en wij zijn trots dat

Makelaardij. Daarnaast zijn wij zelfstandig adviseur

de projectontwikkelaars en aannemers ons daarvoor vragen. Nieuwbouw

van Regiobank. Echt alles onder één dak”

verkopen is namelijk een vak apart en niet te vergelijken met het verkopen van
bestaande bouw. Wij zijn gespecialiseerd in zowel het verkopen van nieuwbouw als bestaande bouw. Wij zijn in een vroeg stadium op de hoogte van

Daniël Overduin voegt toe: “ik ben al langer aan het
kijken om een vestiging in Hardinxveld-Giessendam te
openen. Als we iets doen, doen we het goed. Door nu een
samenwerking aan te gaan is zowel voor ons als de klant
ideaal. Die hoeft nu nog maar één adres te onthouden
om naar toe te gaan als het om Wonen gaat en dat is de
Peulenstraat 247. In 2011 heb ik mijn kantoor geopend in

ontwikkelingen in uw regio. Bij het kopen van een nieuwbouwwoning, kunnen
wij u uiteraard weer van dienst zijn bij het verkopen van uw bestaande
woning. In de afgelopen jaren hebben wij diverse nieuwbouwprojecten
verkocht in Giessenburg, Hardinxveld-Giessendam, Nieuwpoort, Langerak,
Schelluinen en Hoornaar. Van bouwkavels, appartementen, tussenwoningen,
hoekwoningen, tweekappers tot vrijstaande woningen. Tot slot willen we
benadrukken dat alleen NVM makelaars een nieuwbouwproject op Funda
kunnen plaatsen met bouwnummers en bouwtypes.

Giessenburg en sinds 2016 zijn we ook actief in Ameide.

Alles onder één dak

Peulenstraat
Hardinxveld-Giessendam

Het is nu tijd voor de volgende stap door een vestiging te

Kwaliteit, lid van de NVM

openen in Hardinxveld-Giessendam. We hebben nu een

Wij zijn makelaars die staan voor kwaliteit en daarom zijn wij lid van dé

werkgebied dat zich strekt van Hardinxveld-Giessendam

brancheverenging NVM. NVM staat voor Nederlandse Vereniging van Ma-

tot aan Ameide. Een echte regiomakelaar”

kelaars o.g.en vastgoeddeskundigen NVM. De NVM is de grootste branchevereniging in de makelaardij. Als je je woning verkoopt, wil je er zeker van
zijn dat alles goed geregeld wordt. Als je kiest voor een NVM-makelaar,

Lokale marktkennis:
Deskundigheid:
Service & begeleiding:
Prijs & kwaliteit:

9,1
9,1
9,3
8,9

Makelaarsbeoordelingen
Onze opdrachtgevers beoordelen ons
gemiddeld met maar liefst een 9,1! Een cijfer
waar we méér dan trots op kunnen zijn.
“Een sterk en doortastend team! Ze weten
waar ze mee bezig zijn, zien de markt en
weten daar juist op te reageren. Bedankt
Daniel en Jantine, het was fijn om
met jullie ons huis te verkopen.”
“Deze makelaar heeft kennis van zaken en
leeft zich in de situatie van de klant. Komt
zeer rustig, eerlijk en dus betrouwbaar
over en dat geeft vertrouwen van zowel de
kopende als de verkopende partij, waarbij
hij het belang van zijn klant niet uit het
oog verliest. Besteed er echt aandacht aan
om de woning te verkopen, met goede
en onderbouwde verkoopargumenten.
Communiceert optimaal met zijn opdrachtgever op een ontspannen maar
constructieve wijze, kortom exact wat je
van een makelaar hoopt te verwachten.”
Kijkt u op onze website voor de volledige
beoordelingen van al onze opdrachtgevers!

kies je voor deskundigheid en kwaliteit.
Kijk eens op:

www.overduinmakelaardij.nl

