
Al surfend langs de verschillende sites sta je plotseling oog in oog met jouw droomhuis. Je klimt zo snel mogelijk in de telefoon voor het 
maken van een afspraak om te ontdekken of de foto’s de werkelijkheid eer aandoen. Maar wat schetst je verbazing? De woning is inmiddels 
al verkocht en moet nog offline gehaald worden. De zoektocht vervolgt…

Het is een scenario dat steeds vaker voorkomt. 
Zeker in grote, populaire steden als Breda waar 
de vraag het aanbod aan alle kanten overstijgt. 
Je kunt in de huidige markt bijna niet meer 
zonder aankoopmakelaar. De voordelen zijn le-
gio. Zij die juist hierop proberen te besparen, 
merken al snel dat goedkoop uiteindelijk duur-
koop is.

Felbegeerde titel    
En dus zijn EHP Makelaardij, Kern Makelaars 
en De Hypotheker ook deze tak van sport geza-
menlijk aan gaan bieden. Een logisch vervolg 
op de samenwerking die reeds eerder is ge-
start. EHP Makelaardij staat bekend als een 
persoonlijke en betrokken makelaar die zijn 
klanten bijstaat gedurende het gehele traject 
van verkoop en/of aankoop. Het zijn belangrij-
ke waarden die ook Kern Makelaars aan de dag 
legt. Duidelijkheid en service worden hier bo-
vendien hooggewaardeerd. Uiteraard werken 
beide uitsluitend met beëdigde makelaars/
taxateurs. De Hypotheker behoeft natuurlijk al 
helemaal geen verdere introductie meer. De 
slogan ‘Jazeker’ kan zo door iedereen afge-
maakt worden. In Breda is een team van zes 
adviseurs werkzaam. Eén van hen, Gijs van 
Hooijdonk, is kortgeleden uitgeroepen tot ‘Er-
kend Financieel Adviseur 2017’. Een felbegeer-
de titel die hij te danken heeft aan zijn vakbe-
kwaamheid, integriteit en advieskwaliteiten.

Alles onder één dak
Het ontzorgen van klanten is wat hen bindt. 
Servicegericht en klantgericht zijn belangrijke 
waarden die unaniem hoog in het vaandel 
worden gedragen. En dus hebben Robbert 
Poell (EHP Makelaardij), Winfred de Vries (Kern 
Makelaars) en Gijs van Hooijdonk (De Hypo-
theker) al een tijd geleden de handen ineen 
geslagen. Drie ondernemers, gepokt en gema-
zeld in hun vak, die elkaar al jarenlang kennen 
en zijdelings ook nog eens afrekenen met het 
vooroordeel van de gladde praters. Zij laten lie-
ver hun werk voor zich spreken. Met behoud 
van de eigen afzonderlijke vestigingen en 
identiteit zijn zij ook nog eens fysiek bij elkaar 
gaan zitten (aan het Van Coothplein) en heb-
ben daar hun krachten gebundeld; een unicum 
in makelaarsland. ‘Alles onder één dak’ is dus 
meer dan een populaire reclamekreet maar 
dekt de lading volledig. Financieringen, aan-
koop, verkoop en taxaties; alle kennis en ex-
pertise hebben zij gezamenlijk in huis. Jij hoeft 

niet zelf op zoek naar specialisten. Korte lijn-
tjes, snel kunnen schakelen en bovenal effici-
ente, vakkundige communicatie zijn zo ge-
waarborgd. Zij profileren zich namelijk steeds 
meer als kenniscentrum.       

Zekerheid  
Een samenwerking die haar zichtbare vruchten 
afwerpt. Uiteraard vervullen zij ook de rol van 
aankoopmakelaar met verve. De zekerheid van 
professionele begeleiding bij de aankoop van 
je nieuwe woning! Waar bij jou vaak gevoel en 
emotie overheersen, buigt de aankoopmake-
laar zich over de ratio. Staat de vraagprijs in 
verhouding tot de werkelijke waarde? Hoe is 
het gesteld met de bouwkundige staat? Je wilt 
achteraf namelijk niet voor verrassingen ko-
men te staan. Hij behoedt je voor misstappen 
en verkeerde beslissingen. Uiteraard wordt ook 
het financiële plaatje volledig ingevuld. Een 
groot voordeel is zeker ook dat een aankoop-
makelaar veelal beschikt over inside informati-
on aangezien hij de markt kent en vaak al weet 
wat eraan komt voordat een huis via de welbe-
kende sites te koop wordt gezet.

Droomhuis    
Start de zoektocht naar jouw droomhuis hier. 
Nieuwsgierig naar wat zij jou te bieden heb-
ben? Neem dan vooral eens contact op en ont-
dek dat je met EHP Makelaardij, Kern Make-
laars en De Hypotheker nooit mis grijpt! 
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Grijp niet mis!

Ontdek de meerwaarde  
van een aankoopmakelaar

De Hypotheker  
Van Coothplein 103
4811 ND  Breda

T 076 – 522 25 43
E breda1017@hypotheker.nl

 www.hypotheker.nl

Kern Makelaars
Van Coothplein 103  
4811 ND  Breda

T 076 – 515 13 33 
E info@kernmakelaars.nl 

 www.kernmakelaars.nl

EHP Makelaardij
Van Coothplein 103 
4811 ND  Breda

T 076 – 544 05 45 
M 06 – 510 094 48 
E info@ehp-makelaardij.nl 

 www.ehp-makelaardij.nl 

De zekerheid  
van professionele 
begeleiding bij de 

aankoop van je 
nieuwe woning!

INLOOPSPREEKUUR 
Iedere donderdag spreekuur van 14.00 tot 17.00 uur bij De Hypotheker Breda, 
Van Coothplein 103. Hypotheekadviseurs en makelaars van EHP en Kern zitten dan voor 
jou klaar. Het maken van een afspraak is niet nodig.


