
De woningmarkt begint langzaamaan een 
beetje uit het dal te kruipen roepen de media.
Sandra Wisse (41) uit Waarde moet erom la-
chen, want, zegt ze, wij hebben nooit in een 
dal gezeten, maar daar hebben we wel heel 
hard voor moeten werken.
Er zijn heel wat mensen die op hun voorhoofd 
hebben gewezen toen ik in 2010 Van Dijk Ma-
kelaardij begon. Maar de aanhouder wint!
Het makelaarsbedrijf wat drie jaar oud is 
maakt een groeispurt door, maar wel een ge-
controleerde groeispurt zegt ze, want er kan 
een groot gevaar schuilen in te snel groeien. 
Bovendien heeft dit ook onze prioriteit niet, 
we willen de service blijven waarborgen en dat 
kan niet als je aanbod te groot wordt.
2013 is weer een enerverend en druk jaar. De 
markt trekt serieus aan en dat is te merken in 
het aantal bezichtigingen dat word aange-
vraagd. Het enige wat soms nogal stroef ver-
loopt zijn de  fi nancieringen daarom heeft Van 
Dijk Makelaardij besloten om ook op dit gebied 
expertise in te roepen, klanten kunnen nu dus 
ook bij ons terecht voor een hypotheek advies, 
ze worden zeer snel geholpen en het moge 
duidelijk zijn dat we ook met deze tak weer 
zeer gespitst zijn op het verlenen van optimale 
service en begeleiding. Wij zijn ervan over-
tuigd dat een branche die het moeilijk heeft 
en onder druk staat zich in deze tijd goed kan 
onderscheiden in optimale service, lage kosten 
en een uitstekend verkoop resultaat.
Ons makelaarskantoor is niet groot maar samen 
met mijn collega Arianne zijn we een geoliede 
machine, en ondanks dat we –nu we met zijn 
tweeen zijn- meer klanten aan kunnen nemen 
hebben we nog steeds een plafond, we nemen 

niet meer klanten aan dan we aankunnen, de 
service mag beslist niet in gevaar komen.

We behartigen de belangen van (meestal) de 
verkoper maar regelmatig krijgen wij bijvoor-
beeld ook van de kopende partij een fl esje 
wijn of een bos bloemen omdat we ook die 
partij goed hebben kunnen begeleiden en dus 
met alle betrokkenen een prachtige transac-
tie af hebben kunnen ronden, het is dan ook 
vaak erg gezellig op het notariskantoor waar 
de woning ‘geleverd’ wordt met de verkoper 
én koper!
Ook op social media zijn we actief, je moet 
daar serieus op inspringen, het is een gemiste 
kans als je daar niet aan meedoet, onze face-

bookpagina word goed bezocht, er staan dan 
ook hartstikke leuke berichten op van tevreden 
klanten we vinden dit fantastisch leuk want 
een niet tevreden klant zal zoiets niet doen.  
Het lijkt dus allemaal heel makkelijk te gaan 
bij Van Dijk Makelaardij maar niets is minder 
waar, we werken hard om de woningen van 
onze klanten z.s.m van eigenaar te doen wis-
selen.
Ook wij hebben wel eens een woning die ‘vast’ 
zit, het is dan zaak om deze woning niet uit 
het oog te verliezen maar juist alles uit de kast 
te trekken om ook deze woningen toch bin-
nen een acceptabele tijd te verkopen, maar 
over het algemeen gaan de verkopen snel, de 
allersnelste was binnen vijf uur..

We hebben ook eens een woning verkocht 
aan iemand die niet eens was komen kijken, 
hij kocht de woning ongezien..en hij is er nog 
steeds heel blij mee!
We werken nog steeds met het all-in concept 
tot grote tevredenheid van onze klanten, men 
wordt nooit verrast door tussentijdse facturen, 
eigenlijk doen we nog heel vaak zaken op ba-
sis van een simpele handdruk, we bespreken de 
prijs vóóraf en de factuur wordt pas voldaan als 
de woning bij de notaris passeert, onze lijnen 
met het notariskantoor zijn en houden wij kort 
evenals die van het bouwkundig advies bureau 
en het sinds kort aan ons concept toegevoegde 
hypotheekadvies bureau, wij kunnen dus altijd 
onze klanten snel verder helpen en als er ex-
pertise nodig is deze meteen inroepen.
In juni hebben wij intrek genomen in ons nieu-
we bescheiden kantoor waar we nu mensen 
kunnen ontvangen voor een advies gesprek, 
het tekenen van een akte of gewoon voor 
een bakje koffi e, want die staat bij ons altijd 
klaar!

Bent u van plan om uw woning te gaan verko-
pen? Neem gerust contact op voor een vrijblij-
vend advies en/of gesprek om te kijken wat wij 
voor u kunnen betekenen!

Van Dijk Makelaardij
Weelweg 17, 4414 AW Waarde
0113-503346 GSM 06-23238557
www.vandijkmakleaardij.com

*Verkoop
*Aankoop
*Taxaties
*Bouwkundig Advies
*Hypotheek Advies 
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