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Hoogste Rendement
verkoopplan

Kies dan onze unieke verkoopstrategie. Al 5 jaar op een rij zijn 

wij de best presterende makelaar van Purmerend* en regio.

De meeste makelaars doen weinig anders dan het inschakelen 

van een fotograaf, het plaatsen van het huis op Funda en 

wachten dan tot er kijkers komen. Tik tak tik tak… 

Maar waarom zou je wachten?

Wij hebben letterlijk iedere stap bij de verkoop van je huis 

onder de loep genomen en er een uitgekiend verkoopplan  

van gemaakt.  Ons Hoogste Rendement verkoopplan   

zorgt aantoonbaar tot het beste resultaat!

Wil je het allerbeste resultaat 
als je je huis gaat verkopen?

*Cijfers NVM 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020.

Op de volgende pagina  
lees je hoe wij dat doen!

“Wanneer je  
een traditionele  

makelaar zoekt, dan 
ben je bij ons aan het 

verkeerde adres.”



1  De maximale opbrengst
Onze “altijd meer dan je verwacht” tactiek is op maar 1 ding ge-

richt: Verkopen voor de hoogste prijs binnen de beste tijd. 

En dat deze tactiek werkt, blijkt uit het feit dat we de afgelopen 

5 jaar op rij de beste verkoopresultaten van alle makelaars uit de 

regio Purmerend hadden. Onze verkoopopbrengsten lagen ver 

boven het gemiddelde én het verschil tussen de vraagprijs en de 

uiteindelijke koopsom was bij ons het grootst. Wij verkochten 

onze huizen gemiddeld 4,8% boven de vraagprijs in 2020, 

terwijl het gemiddelde 2,6% boven de vraagprijs was.  

Dat scheelt bij een huis van € 300.000,-: € 6.600!

2  Next level presentatie 
De hoogste prijs krijg je wanneer er zoveel mogelijk kijkers 

geraakt worden. Zowel onze fotopresentatie, onze videop-

resentatie, als onze presentatie tijdens bezichtigingen is 

alles-behalve-standaard te noemen en zorgt voor een WOW 

gevoel bij kijkers.

3  De hoogste klantbeoordeling
Met bijna 400 beoordelingen en een gemiddeld 

cijfer van een 9,5 scoren we het beste van alle 

makelaars in de wijde omgeving. 

4   Volledige ontzorging,  
je huis zorgeloos verkopen

Ontzorgen is onze tweede natuur. De hele HR familie vindt 

het het aller aller leukst, om de beste service te geven bij de 

verkoop van jouw huis. Wij worden geroemd om onze onge-

dwongen en fijne sfeer. Niets is leuker dan onze opdracht-

gever in de watten te leggen en te doen waar we goed in zijn: 

Jouw huis verkopen. 

“There’s no second chance 
for a first impression”

9,5

This is how we do it!

VOOR NA



5   In house Verkoopstyling en  
verkoopfotografie

Onze in house verkoopstyliste is gespecialiseerd in het 

verkoopklaar maken van je huis en brengt het daarna perfect 

in beeld. Voordat je huis gefotografeerd wordt maak je eerst 

een afspraak met onze styliste. Zij geeft je vakkundig advies 

om je huis verkoop klaar te maken. Indien nodig richten we je 

huis (gedeeltelijk) in én onze hippe accessoires maken jouw 

huis onweerstaanbaar voor de verkoop!

6  Te gekke fotoreportage met emotie
Door emotie te leggen in de presentatie en een beleving te 

geven aan de kijkers, ontstaat er meer aandacht voor het huis. 

De presentatie moet de kijker in het hart raken en via het hart 

in het hoofd blijven hangen. De “unique selling points” worden 

door ons op een unieke wijze in beeld gebracht, waardoor er al 

voor de bezichtiging een verliefd gevoel ontstaat.

Verwacht bij ons dus geen super cleane foto’s, maar een 

presentatie met gevoel. Een presentatie die bij blijft en het 

thuisgevoel geeft.

“De unique selling points worden 

door ons op een unieke wijze in 

beeld gebracht”



7   Super coole woningvideo’s  
waarover nagepraat wordt

Bewegend beeld is enorm belangrijk bij de verkoop van je 

huis. Kijkers blijven langer kijken en een goede video maakt 

nieuwsgierig en triggert om te blijven kijken en meer te we-

ten te komen over je huis.

Ook hier kiezen wij dus voor een onderscheidende presenta-

tie. Mensen kijken het liefst naar mensen en dus presenteren 

onze makelaars de woningvideo’s. Zij geven de kijkers alvast 

een spontaan voorproefje van jouw huis en de omgeving.

8  Tijd en aandacht
We leven in een snelle wereld en het lijkt (voor een makelaar) 

aantrekkelijk om met een kort open huis of een korte bezich-

tiging, het huis zo snel mogelijk te verkopen. Maar krijg je op 

die manier het beste resultaat? Het gevolg van die aanpak is 

geïrriteerde kopers en ook kopers die zich niet serieus ge-

noemd voelen. Wij geloven in meer tijd en aandacht voor jou 

en voor de kijkers gedurende het gehele verkoopproces. 

9  Bezichtiging met hoofdletter B
Dit is dan ook de reden dat wij gekozen hebben voor zeer 

uitgebreide persoonlijke bezichtigingen, waarbij we de tijd 

nemen voor kijkers en uitgebreid deze verkoopkans kunnen 

benutten. Door interesse in de kijker te hebben en super 

goed op de hoogte te zijn van alle ins en outs van jouw huis, 

zorgen we voor enthousiaste kijkers.

10  Marketeers pur sang
Onze medewerkers zijn marketeers en makelaars. 

Continu kijken wij op welke wijze wij jouw huis op de beste 

manier kunnen vermarkten. Door een duidelijke doelgroep 

bepaling, het bepalen van de Unique Selling Points en het 

inzetten van de juiste marketingmiddelen zorgen we voor een 

buzz rondom het huis. Dit doen wij door gebruik te maken van 

zowel nieuwerwetse als ouderwetse marketingmiddelen.

“Wij geloven in meer 
tijd en aandacht voor 
jou en voor de kijkers 
gedurende het gehele 

verkoopproces”



11  Transparant en open
Wanneer je je huis gaat verkopen, wil je graag op 

de hoogte blijven van de laatste stand van zaken. 

En dat is logisch, het gaat immers om jouw huis! 

Daarom kiezen wij voor volledige transparantie. Dit 

doen wij bijvoorbeeld door middel van een online 

klantendossier en een whatsapp groep. Zo heb jij 

altijd inzage in de laatste ontwikkelingen en kun je 

snel en eenvoudig met ons communiceren.

Behoor jij 

binnenkort bij de 

honderden tevreden 

opdrachtgevers?

12  En vooral veel plezier!
Onze medewerkers zijn gek op huizen én op mensen. Ze 

hebben echt een passie voor makelen. Onze professio-

nals zitten los in het pak en we nemen onszelf vooral 

niet te serieus. Iedere dag biedt nieuwe kansen die wij 

met een glimlach op ons gezicht omzetten tot de beste 

resultaten. Jouw succes is immers ons succes!



Wat zeggen klanten over ons?

Ons contact met HR makelaars verliep op een vlotte, betrokken en adequate manier. 

Goede terugkoppeling na iedere bezichtiging en vragen werden of door makelaar 

Edwin of Laura dan wel het kantoorteam snel beantwoord. Professioneel op een 

aangename wijze. We zijn heel blij met de gemaakte keuze voor HR makelaars

Mevr. Marloes Spaan

Volgerweg 122

Geschreven op 30 december 2020

9,0

Ik zou deze 
makelaar 

aanbevelen

Deskundigheid 9

Lokale marktkennis 9

Prijs / kwaliteit 9

Service en begeleiding 9

Mijn huis is binnen korte tijd succesvol verkocht. De inzet van HR Makelaars is hierbij 

van doorslaggevend belang geweest. HR Makelaars werkt als een team om de verkoop 

te realiseren. Hierdoor wordt de benodigde flexibiliteit bereikt om tot een goed 

resultaat te komen. Altijd snel contact te krijgen via de Whatsapp-groep, mail of 

telefoon. Wanneer je een bezoek brengt aan het kantoor word je altijd ontvangen met 

een kopje koffie en een gesprekje. Ook van de persoonlijke presentatie van het huis 

op sociale media was ik onder de indruk. Ik ben zeer tevreden over het verloop van het 

traject en het resultaat hiervan. Mijn grote dank aan alle leden van het HR-team.

Dhr. Ridderikhoff

Carbasiusstraat 18

Geschreven op 29 oktober 2020

10,0

Ik zou deze 
makelaar 

aanbevelen

Deskundigheid 10

Lokale marktkennis 10

Prijs / kwaliteit 10

Service en begeleiding 10

Succesverhalen

Sinds de start van ons kantoor verkochten wij ruim 1000 

huizen en appartementen. Alleen al in het afgelopen jaar 

verkochten wij 189 huizen en veel van onze verkopers 

kwamen bij ons omdat ze gehoord hadden van kennissen 

of vrienden dat HR Makelaars het anders en beter doet!



We zijn uitermate tevreden. Prettige mensen om zo’n verkoopproces mee te doen. 

Deskundig, vriendelijk en goed bereikbaar, ondanks de corona perikelen. Duidelijk 

in de communicatie. En dan ook nog het doel bereiken, wat wil je nog meer? 

Complimenten aan het hele team van HR Makelaars! 

Ferry Westerdaal

Warder 16 B

Geschreven op 7 juni 2020

9,0

Ik zou deze 
makelaar 

aanbevelen

Deskundigheid 10

Lokale marktkennis 9

Prijs / kwaliteit 8

Service en begeleiding 9

Wij zijn zeer tevreden over de makelaars van HR.Allemaal uiterst vriendelijk te 

woord gestaan en gemakkelijk in de omgang.Zeer mooie presentatie van het huis.

Kon over alles wat ik niet begreep bellen en werd daar dan goed bij geholpen.Alle 

medewerkers konden ons goed te woord staan.Vooral heel vriendelijk.

Mevr. Linda Horstman

Plantboorstraat 9

Geschreven op 15 oktober 2020

9,8

Ik zou deze 
makelaar 

aanbevelen

Deskundigheid 10

Lokale marktkennis 10

Prijs / kwaliteit 9

Service en begeleiding 10

In de afgelopen 2 jaar hebben 
108 klanten ons beoordeeld:

Deskundigheid 9,5

Lokale marktkennis 9,6

Prijs / kwaliteit 9,3

Service en begeleiding 9,5

In totaal hebben 364 klanten ons beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 9,5



Dit is het Hoogste Rendement 
verkoopplan  in detail…

Hebben we je aandacht? 

Bij ieder huis dat we verkopen zetten wij ons  Hoogste 

Rendement verkoopplan  in. Doel is om in de eerste periode 

na de start van verkoop zoveel mogelijk geïnteresseerden te 

vinden die jouw huis het hoogst waarderen. 

We starten bij de basis en denken als marketeers:

Wat zijn de unieke verkooppunten van jouw huis, de USP’s. 

Waarom zouden kopers nu juist jouw huis kopen? 

Wat maakt jouw huis nu zo bijzonder?

Tot welke doelgroep behoren jouw kopers?

Waar komt jouw koper vermoedelijk vandaan?

We starten de verkoop met het bepalen van de doelgroep en 

de USP’s. Alle verkoopactiviteiten die we hierna ontwikkelen, 

doen wij op basis van de gekozen doelgroep en de USP’s.

De marketeers van 
HR Makelaars

1

Hierna neemt onze verkoopstyliste contact met je op voor 

een eerste kennismaking. Onze ervaren verkoopstyliste advi-

seert je hoe je huis het beste kunt voorbereiden op de voor-

genomen verkoop. Samen bepalen jullie wat er het beste kan 

gebeuren om het huis zo goed mogelijk te gaan presenteren.

Verkoopstyling van onze expert

2

Op deze manier 
gaan we in 7 

stappen naar 
een succesvolle 

verkoop!



Verkoopstyling en fotografie

Na de perfecte voorbereiding keert onze verkoop-

styliste terug en zorgt samen met jou voor de 

ultieme voorbereiding en de beste presentatie. 

Vaak voegen wij extra accessoires toe om tot een 

nog beter resultaat te komen. En bij die perfecte 

voorbereiding horen natuurlijk de beste foto’s. Onze 

foto’s worden dan ook met zorg gemaakt door onze 

professionele vastgoedfotografe. Die het huis met 

super veel oog voor detail zal vastleggen. 

Emotiefotografie

Onderdeel van onze marketingstrategie is dat we 

kijkers verliefd willen maken op het jouw huis. Dit 

doen wij door gevoel te leggen in onze foto’s. Hier-

door blijven geïnteresseerden langer kijken naar de 

presentatie en worden ze, voordat ze binnen komen 

kijken, al verliefd.

Glossy magazine

Onze prachtige foto’s leggen we vast in een glossy 

magazine. Vergeet de ouderwetse makelaarsbro-

chure en denk eerder aan een VT-wonen magazine. 

We willen kijkers overdonderen en daarom maken 

we voor ieder huis dat we verkopen zo’n prachtig 

magazine (online en een geprinte versie).

Plattegrond en NEN rapport

Om in één blik een idee te hebben van de indeling 

van het huis, verzorgen wij een plattegrond van het 

huis. Daarbij hoort ook een NEN2580 rapportage, 

zodat de woonoppervlakte enzovoort allemaal klop-

pen en je hier achteraf geen problemen mee krijgt. 

Wel zo duidelijk. 

360 graden fototour

Tijdens de fotografie maken we direct 360 graden 

foto’s. Deze geven een mooi beeld van het huis. Op 

Funda maken we een 360 graden tour, zodat de 

kijker digitaal alvast het huis kan gaan bekijken.

Woningvideo

We worden geroemd vanwege onze unieke video’s. 

Van elk huis maken we een unieke ondertitelde 

video. Met korte shots, een teaser en één van onze 

makelaars als presentator!  Wij geloven in de 

kracht van bewegend beeld, omdat de USP’s 

van het huis hier nog beter naar voren 

komen. Persoonlijke video’s worden nu eenmaal 

beter bekeken dan video’s waarbij je enkel beelden 

ziet van het huis.

Verkoopteksten met een knipoog

Om de doelgroep op de juiste manier aan te spre-

ken, schrijven wij verkoopteksten die zeker niet 

standaard zijn. Een leuke informatieve verkoop-

tekst is de kroon op ons werk!

De presentatie van jouw huis

3

“Wij geloven in de kracht 
van bewegend beeld, 

omdat de USP’s van het 
huis hier nog beter naar 

voren komen.”

“En bij die perfecte 

voorbereiding  

horen natuurlijk de  

beste foto’s”



Nu de presentatie van je huis helemaal klaar is, is het tijd om 

de wereld te laten weten dat jouw huis te koop is. Ook dit doen 

we volgens een doordachte en bewezen strategie waarbij we 

natuurlijk ook nu gebruik maken van alle mogelijkheden die er 

zijn. Dit gaat er gebeuren:

Grote groep zoekers

Ons kantoor is lokaal zeer actief en we hebben dan ook een groot 

netwerk met gegadigden die mogelijk op zoek zijn naar jouw huis. 

Net voordat het huis online komt benaderen we mogelijke geïn-

teresseerde kijkers, zodat zij als eerste op de hoogte zijn!

Social media

Op Facebook, Instagram en Youtube hebben we een grote schare 

volgers. Wij geloven in het “social” van social media en informeren 

onze volgers op een spontane manier van ons aanbod en zijn daar 

ook bereikbaar voor vragen. Daarbij weten we met onze speciale 

targeting acties de juiste doelgroep te vinden. En wanneer jij 

onze post ook deelt bereiken we een nog grotere groep mensen.

Funda totaal pakket

De foto’s, de video, de 360 graden foto’s en 

de tekst plaatsen we allemaal op Funda. 

Door het slim plaatsen van deze producten, 

zorgen we voor een prominente plaatsing 

op Funda en wordt het huis hier beter op 

gevonden dan met een normale plaatsing.

De hele wereld mag het weten

4
“We weten met onze 

speciale targeting 
acties de juiste 

doelgroep te vinden"



En wanneer de kopers zich nu aandienen doen wij er alles aan om 

tot een zo goed mogelijke deal te komen voor jou. Ons motto is 

niet voor niets: “altijd meer dan je verwacht”.

Tot het bot gemotiveerd  
om tot de beste deal te komen

6

En hebben we de beste koper gevonden?

Dan kun je rekenen op onze expertise en 

professionaliteit bij het afronden van de 

koop. Van het koopcontract tot de gang 

naar de notaris en de inspectie. Wij 

begeleiden je en zorgen dat alles ge-

regeld en verzorgd is. Bij iedere stap 

kun je op ons rekenen, we leggen het 

je uit en ontzorgen je waar mogelijk.

En doorrrrrr...
7

Slim plannen

Nadat het huis online is gekomen is het zaak om heel slim te 

plannen. We laten zoveel mogelijk kandidaten het huis achter 

elkaar zien. Het is belangrijk dat we de markt zijn werk laten 

doen en door het huis door veel gegadigden te laten zien is er 

de grootste kans op de hoogste prijs.

Bezichtigen met een hoofdletter B!

Wij hebben ons gespecialiseerd in “Bezichtigingen met aan-

dacht”.  Dus geen snelle bezichtigingen van 15 minuten, maar 

uitgebreide Bezichtigingen waarbij er echte aandacht is voor 

de kijkers en zijn/haar wensen. 

De Bezichtiging is hét moment om de kijker verder verliefd te 

laten worden op het huis. Verliefde mensen doen gekke din-

gen en dat is er nu juist voor nodig om tot de beste opbrengst 

te komen.

We nemen ruim de tijd om het huis te laten zien maar zorgen 

ook dat er voor iedere kijker onder het genot van een kopje 

koffie of thee de gelegenheid heeft om vragen kan stellen. 

Oh, en ook jou houden we natuurlijk op de hoogte van de 

bezichtigingen. Van iedere afpraak krijg jij een verslag in je 

eigen online dossier.

Laat die kijkers maar komen

5

Altijd meer dan je verwacht



Wij houden van transparantie, dus via ons handige online 

systeem houden we je 24/7 op de hoogte van de laatste 

stand van zaken. Zo ben je helemaal op de hoogte!

We delen in dit systeem alle documenten, die 

je ook handig zelf kunt uploaden. Voordat we 

officieel met de verkoop starten, kun je ook 

precies het resultaat bekijken van onze uitgebreide 

voorbereiding. Ook kijkers hebben toegang tot hun eigen 

gedeelte van dit account, zodat ze alle informatie online hebben 

om tot hun beslissing te komen, waarna ze via dit systeem ook 

een bieding kunnen doen. 

HR Makelaars
Hi Daan en Lotte, Wij hebben jullie huis zojuist 

op Funda gezet    Groetjes, Edwin

Lotte
Super! Bedankt voor de update  Tot snel!

Even snel een berichtje, whats app is tegenwoordig onmisbaar 

maar ook ontzettend handig. Zo kunnen we snel met elkaar 

schakelen als dat nodig is. Daarom maken we een groepsapp 

aan met alle makelaars, onze binnendienst en jou natuurlijk! 

Op deze manier kun je even snel een vraag stellen aan ons en 

kunnen we elkaar gemakkelijk op de hoogte houden.

Online klantendossier: Move

Groeps whatsapp Communicatie

Key bij iedere opdracht is dat al onze medewerkers weten wat er 

speelt en voor je aan het werk zijn. Maar net zo belangrijk is dat jij 

weet wat er speelt en natuurlijk gemakkelijk met ons in contact 

komt. Hier hebben wij naast de traditionele manieren van 

communicatie 2 handige tools voor bedacht.

In Move weet je ook direct wanneer er 
afspraken zijn en ben je op de hoogte 
van alle mails die we verzenden.



Extra
Hoogtefotografie

Om de omgeving van het huis goed in 

beeld te brengen is het soms goed om 

een hoogtestatief te gebruiken. En laten 

wij die nu standaard in de auto hebben. 

Onze fotograaf beslist of het verstandig is 

om deze te gebruiken bij de presentatie.

Kosten: € 0,-

Professionele video met drone beelden

Wil je dat jouw huis er nog meer met kop en 

schouders bovenuit springt? Geen probleem, 

dan scripten we een heel bijzondere video 

met onze videograaf. De combinatie van dro-

nebeelden én echte professionele beelden 

gemaakt door onze filmmaker maakt jouw 

huis tot een kijkcijferhit!

Kosten: € 750,-

Aankleding van lege huizen/ruimtes

Uniek bij HR Makelaars is het aankleden van lege huizen of ruimtes. 

We doen dit door middel van kartonnen meubels en onze eigen 

styling spullen. Onze styliste richt het huis of bijvoorbeeld die ene 

kamer zo in dat het bijna niet van echt te onderscheiden is!

Kosten op offerte basis vanaf: € 250,-

Digitale aankleding leeg huis

Een casco huis of bijvoorbeeld een huis zonder keuken? Dan is het 

verstandig om een goed beeld te geven van de mogelijkheden. Wij 

raden dan digitale styling aan. Op basis van een foto die wij maken, 

zorgen we direct voor een aangekleed modern beeld.

Kosten op offerte basis: ca. € 300,-

marketingmogelijkhedenExtra

Nog meer mogelijkheden vind 
je op de volgende pagina



Extra

Iguide 360 graden tour door het huis

De allernieuwste innovatie uit Amerika hebben wij 

al naar Nederland gehaald. Deze nieuwe techno-

logie zorgt voor een geweldige, superstrakke en 

kristalheldere 360 graden tour door het huis in 

combinatie met een plattegrond. Door deze twee te 

combineren weet je altijd op welke plek je je in het 

huis bevindt. Echt een geweldige nieuwe techniek!

Kosten: € 75,-

Virtueel open huis 

Om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen 

alvast het huis kunnen bekijken bieden we de moge-

lijkheid om via Facebooklive en Funda een live bezich-

tiging te laten plaatsvinden. Deze kondigen we vooraf 

aan op verschillende kanalen. Tijdens de tour kunnen 

kijkers live vragen stellen. Super laagdrempelig dus!

Kosten per virtueel open huis: €100,-

Funda toppositie

Wil je je huis extra laten opvallen in de resultatenlijst? Kies dan 

toppositie, op deze wijze komt jouw huis bovenaan in de resul-

tatenlijst en valt dus extra op! Nieuw is ook dat je kunt kiezen 

om in een andere woonplaats in de resultatenlijst tevoorschijn 

te komen. Komt jouw koper uit Amsterdam, maar weet hij het 

zelf nog niet? Dit is dé manier om hem te overtuigen.

Kosten:  1 week voor €35,- of 1 maand voor €75,-

Funda blikvanger

Funda heeft een geweldige manier gevonden 

om jouw huis nog beter op te laten vallen 

tussen het andere aanbod in de resultatenlijst. 

Met de blikvanger kun je niet alleen 3 foto’s, 

maar ook een tagline plaatsen op een opvallende 

plek binnen alle zoekresultaten op Funda.

Kosten voor 3 maanden: €90,-

360 graden video

Met onze speciale camera is het 

mogelijk om tijdens een video in 360 

graden rond te kijken door het draai-

en van je smartphone krijg je het 

gevoel dat je in het huis bent. Onze 

makelaar vertelt ondertussen alle ins 

en outs van het huis. Op deze manier 

zien kijkers het huis alvast voordat ze 

een bezichtiging in plannen.

Kosten: € 150,-



Leuk je te ontmoeten,dit zijn wij!
Richard

VerkoopmasterMia
Cijferwonder

Marlous
Speurneus

Mariska
Verkoopqueen

Michael
Verkoopkoning

Brenda
AlleskunnerSusanne

Queen of marketing
Nathalie

Picture perfect Edwin
Financieel coach

Daniëlle
Luisterend oor

Kenneth
Probleem oplosser

Evelien
Helpende hand

Laura
Queen of content

Menno
Verkoopmaster

Nikki
Styling princes

En hier vind je ons:
Inmiddels hebben we 2 kantoren. 
Ons headquarter zit in Purmerend 
en we hebben een 2e vestiging in 
Amsterdam-Noord.

Hiervandaan werken we in de omgeving groot Amsterdam en de regio in en om Purmerend.
Purmerend    | Sydneystraat 4
  1448 NC Purmerend 
    0299 - 200 808

Amsterdam   |   Kraanspoor 50 
  1033 SE Amsterdam 
    020 - 22 99 474



Hoogste Rendement verkoopplan
Onze unieke verkoopformule gaat zorgen voor de allerhoogste verkoopopbrengst voor jou. 
Wij zorgen voor een complete ontzorging van A tot Z met het bijzondere HR sausje er over heen.

Onze succesfee wordt berekend over de verkoopopbrengst en wordt verrekend bij de notaris. Wij hanteren geen intrekkingskosten. 

Het HR opstartpakket wordt  bij aanvang van de verkoop in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen.

Opstartpakket:
  Styliste aan huis

  Professionele fotografie

  Emotiefotografie

  Schrijven wervende verkooptekst

  Plattegrond

  Plaatsing plattegrond Funda

  360 graden foto’s

  Plaatsing 360 graden Funda

  Woningvideo HR

  Plaatsing video Funda

  Plaatsing overige huizensites

  Te koop bord (v/staand)

  LED etalage Weidevenne

  Glossy brochure (15 stuks)

  Digitale brochure

  Waardebepaling
  Opmeten huis (NEN2580)
  Marketingplan
  Vraagprijsstrategie
  Kadastrale recherche
  Juridisch onderzoek
  Move online dossier
  NVM uitwisselingssysteem
  Basisplaatsing Funda

  Plaatsing HR Makelaars
  Bezichtigingen met een B
  Nabellen bezichtigingen
  Onderhandelingen
  Opstellen koopakte
  Administratieve afhandeling
  Inspectie
  Notariële overdracht
  Nazorg

€750,-

Wij bieden je maximale 
aandacht en inspanning 
om zo tot de allerbeste 
deal voor je te komen!

Onze succesfee bedraagt:
Tot €300.000,- 1,65%

Tot €500.000,- 1,5%

Tot €800.000,-  1,35%

Tot €1.000.000,- 1,10%

Tot €1.500.000,- 0,95%

De bedragen zijn inclusief BTW.

Verkooppakket:



Via HR kun je ook…
Huis kopen
Ga voor de beste deal en schakel je eigen HR aankoopmakelaar in! Het kopen van een  

nieuw huis is misschien wel de spannendste beslissing die je gaat nemen. Dan wil je toch 

ook een professional aan je zijde hebben? 

De makelaar die je rondleidt tijdens de bezichtigingen is de makelaar die betaald wordt 

door de verkoper. Dat deze belangen anders liggen dan jouw belangen is natuurlijk duidelijk. 

Door zelf een aankopend makelaar mee te nemen, weet je zeker dat je een verantwoorde 

aankoop sluit. Je kunt je eigen HR aankoopmakelaar op 2 manieren inschakelen.

1  HR Selfie
Bij dit pakket ga je zelf op zoek naar je droomhuis en 

wij helpen je op het moment dat je hem hebt gevon-

den. De eerste bezichtiging doe je dus lekker selfie 

en als het er echt op aankomt zijn wij er voor je.

2  HR in the picture
Sta je graag in the picture? Dat kan bij HR Makelaars.  

Wij gaan samen met jou op zoek naar je nieuwe huis. 

Jouw foto beland op onze, inmiddels wereldbe-

roemde” wall of fame. Zo hang jij “in the picture” 

terwijl ons team samen met jou op zoek gaan naar 

een nieuw huis. Wij verliezen je tijdens je zoektocht 

geen moment uit het oog. Door onze groepsapp 

hebben we snel en intensief contact met elkaar. 

Samen bezichtigen we net zo lang totdat we jouw 

droomhuis hebben gevonden. €2.750 incl. BTWKosten: €3.500 incl. BTW

Selfie In the picture

Gratis zoekservice (mail)    
Plek in grachtengordel (max. 10 zoekers)   
Groeps whatsapp met 2 makelaars   
Plannen bezichtigingen   
Bezichtigen zonder limiet   
2e bezichtiging    
Bepalen marktwaarde    
Juridisch/kadastraal onderzoek    
Bepalen onderhandelingsstrategie    
Onderhandelen    
Nakijken koopovereenkomst    
Uitleg koopovereenkomst    
Administratieve afhandeling    
Bewaking data koopovereenkomst    
Inspectie    
Notariële overdracht    

Inhoud:

Wanneer je de hulp van HR Makelaars inschakelt bij 

de koop van jouw nieuwe huis, dan krijg je daar onze 

eigen assistent-makelaar Marlous van Baarsen bij!

 

Marlous wordt jouw vaste aanspreekpunt wanneer 

je vragen hebt over de koop van je nieuwe huis. Ze 

helpt je bij het vinden van een huis, het plannen van 

afspraken en beantwoordt al je vragen.

jouw eigen aankoop speurneus!
Ontmoet Marlous,



Edwin heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in de financiëld wereld 

en is ook makelaar en taxateur. Doordat Edwin in beide gebieden helemaal 

thuis is, weet hij als geen ander wat er komt kijken bij de hypotheekaanvraag 

en spreekt hij de taal van zowel de makelaardij als de banken.

Het afsluiten van een hypotheek is maatwerk en hierbij is het verstandig 

te kiezen voor een partner die je onafhankelijk advies geeft. Edwin kijkt 

naar jouw specifieke situatie en vergelijkt verschillende aanbieders 

van hypotheken met elkaar zodat jij zeker weet dat het uiteindelijke 

hypotheekvoorstel het beste en meest voordelige is voor jou.

Ook wanneer je een hypotheek wilt afsluiten 

of oversluiten ben je bij HR Makelaars in goede 

handen. We hebben hiervoor een nieuw label 

in de markt gezet. Onder begeleiding van onze 

hypotheekadviseur Edwin Bond ontzorgen we 

je bij de aanvraag van een hypotheek. 

HR Hypotheken

Via HR kun je ook…



Adviseur afdeling hypotheken

  06 - 15190263

 Edwin@HRmakelaars.nl

Aangenaam,
Edwin Bond

HR Hypotheken is de perfecte 
partner tijdens dit spannende 
avontuur. We maken graag 
een afspraak voor een eerste 
vrijblijvend gesprek.



HR Makelaars is vooruitstrevend en actief ook op het gebied van social media. 
Wil je dagelijks op de hoogte zijn van onze ervaringen in de makelaardij?  

Volg ons dan via social media.

Neem contact met ons op:

 hrmakelaars.nl  |  info@hrmakelaars.nl
duurzaam  
drukwerk

Purmerend
Sydneystraat 4

1448 NC Purmerend 
0299 - 200 808

Amsterdam 
Kraanspoor 50 
1033 SE Amsterdam 
020 - 22 99 474

HR Hypotheken         0299 - 25 42 04


