


Het Betere Boerenerf.  
De betere makelaar  

voor uw landelijke woning  
of woonboerderij.



Uw woning verdient  
een makelaar die het er 

niet bij laat zitten.

ALS HET GAAT OM UW WONING 
TELT ALLEEN HET RESULTAAT

Wanneer u uw woonboerderij of landelijke 
woning te koop heeft staan, wilt u die ook 
vlot en tegen een goede prijs verkopen. 
Voor een unieke woning als de uwe is dat 
een kunst op zich, met een zeer specifieke 
doelgroep. Des te belangrijker is het om 
een goede makelaar in te schakelen. En dat 
daarbij de ene makelaar de andere niet is, 
zult u waarschijnlijk met ons eens zijn. Maar 
dat woningen in de buitencategorie - en 
daarover hebben we het uiteraard - ook een 
makelaar uit de buitencategorie verdienen 
weet niet iedereen.

Wij houden van het boerenland
Laten we daarom volkomen helder zijn. 
Het verkopen van landelijke woningen en 
woonboerderijen is een vak dat we bij Het 
Betere Boerenerf verstaan. We ademen de 
frisse lucht van het platteland, staan met 
beide benen in de klei en houden van het 
buitenleven. Dat is wat we doen, waar 

we ons dagelijks met veel enthousiasme 
sterk voor maken en waar u ons op mag 
afrekenen. Daarnaast rekenen we erop dat u 
ons precies weet te vertellen wat nu juist úw 
woonboerderij zo bijzonder maakt. U weet 
tenslotte het meeste van het huis waar u al die 
tijd heeft gewoond.

Dé specialist in landelijke woningen
Wij bemiddelen alléén in de aankoop en 
verkoop van landelijke gelegen woningen en 
woonboerderijen. Maar daarin zijn we dan 
ook een van de beste, naar onze bescheiden 
mening. Maar gelooft u ons vooral niet op 
onze woorden. Beoordeelt u ons op onze 
resultaten: de geslaagde verkopen en de 
recensies van verkopers die u voorgingen. Wat 
we zoal voor u kunnen betekenen leest u in 
deze brochure. Toch verklappen we hier alvast 
dat we de betere makelaar zijn als het gaat om 
landelijke woningen. Aangenaam kennis te 
maken, wij zijn Het Betere Boerenerf.



U kunt verwachten  
dat wij onze tanden  

erin zetten.

U zit niet te wachten op een makelaar die na 
het plaatsen van uw woning op Funda op z’n 
lauweren gaat rusten. Dat landelijke huis of die 
mooie woonboerderij verkoopt zich natuurlijk 
niet vanzelf. Daarom kunt u van Het Betere 
Boerenerf een uitgebreid plan verwachten. 
Iedere woning vraagt natuurlijk om een 
aanpak op maat, maar toch kunnen we een 
aantal in vrijwel alle gevallen terugkomende 
activiteiten onderscheiden.

1. We bepalen de marktwaarde en geven 
u een eerlijk advies over de vraagprijs, 
rekening houdend met uw wensen.

2. We geven u adviezen over de presentatie 
van uw woning, zodat we het maximale uit 
bezichtigingen kunnen halen.

3. We laten de fotografie verzorgen door 
een vakbekwame fotograaf, die ook een 
deskundige is op het gebied van styling.

4. We voeren een juridisch onderzoek 
voor u uit en zoeken uit hoe het zit met 
de bestemming van uw woning en de 
eventuele mogelijkheden.

5. We zoeken zaken uit die voor de koper 
van belang kunnen zijn of die een 
drempel op kunnen werpen. Denk aan de 
saneringskosten voor de aanwezigheid van 
asbest of het bestrijden van houtworm. 
Weten wat je verkoopt is belangrijk om 
vertrouwen bij potentiële kopers te krijgen.

6. Van uw woning maken we uitgebreide 
2D- en 3D-plattegronden, een fotofilm 
en een 360-gradenfoto, zodat we uw huis 

zo aantrekkelijk en uitgebreid mogelijk 
kunnen presenteren op onze eigen website 
en op de belangrijkste website voor 
huizenzoekers: Funda.nl.

7. Uw woonboerderij of landelijk woonhuis 
promoten we via onze sociale media-
kanalen: Facebook, Twitter en YouTube. 
Zelf kunt u meehelpen met het verkrijgen 
van ‘buzz’ door deze plaatsingen zelf ook 
te delen via uw kanalen.

8. Naast promotie op internet maken we ook 
een verkoopbrochure die we meegeven 
aan geïnteresseerden. Daarin nemen we 
de plattegronden, de kadastrale kaart, de 
foto’s en een korte omschrijving op.

9. Openheid en duidelijkheid vinden we 
belangrijk. Daarom krijgt u 24 uur per 
dag inzicht in uw klantendossier op 
internet. Hierin vindt u alle kenmerken 
en foto’s van uw woning terug en ziet u de 
bezoekersstatistieken van uw woning op 
onze website en op Funda.

10. Natuurlijk gaan we binnen onze 
klantenkring en ons netwerk als 
makelaar actief op zoek naar mogelijke 
belangstellenden voor uw woning. Een 
groot voordeel voor u: vanwege onze 
specialisatie in landelijke woningen, 
hebben wij een groot zoekersbestand. Ook 
mensen die brochures van soortgelijke 
woningen hebben gedownload via onze 
site, zullen we op de hoogte stellen.

11. Vanzelfsprekend vergeten we niet de 
klassieke verkoopinstrumenten als het 

plaatsen van het verkoopbord in de tuin, het 
maken van goede advertentieteksten en het 
na overleg plaatsen van advertenties in de 
daarvoor geschikte media.

12. Belangrijk is dat we ook persoonlijk met u 
in gesprek blijven over de voortgang. Wat 
zijn de reacties van potentiële kopers? Zijn 
er ontwikkelingen in de markt? Zo nodig 
passen we onze strategie aan om nieuwe 
bezichtigingen te krijgen. Van ons kunt u 
een actieve aanpak verwachten.

13. We voeren bezichtigingen voor u uit, 
uiteraard na overleg. Na afloop van de 
bezichtiging melden we ons meteen met de 
eerste reactie van de geïnteresseerden.

14. Komen er biedingen? Dan is het belangrijk 
het hoofd koel te houden. En dan heeft u 
aan ons een goede. We geven u advies over 
de te volgen strategie en onderhandelen 
voor u.

15. Overeenstemming met de koper? Heel 
mooi, maar er moeten nog wel wat zaken 
worden afgehandeld en doorgenomen, te 
beginnen met de koopakte.

16. We sturen de stukken door naar de notaris 
die er een definitieve akte van levering van 
maakt. De akte controleren wij weer.

17. De dag van de overdracht is altijd een 
spannende dag. Voor zowel de verkoper als 
de koper. We voeren eerst een eindinspectie 
in de woning uit en daarna gaan we 
gezamenlijk naar de notaris. 

18. Ook na de verkoop kunt u altijd bij ons 
terecht met uw vragen en opmerkingen.

DIT IS WAT WIJ VOOR U 
EN UW WONING DOEN



Voor de verkoop  
van uw woning hebben  

we heel wat in huis.

Alles draait om de presentatie. Dat is 
bij ‘gewone’ huizen al zo. Dat is bij 
woonboerderijen nog veel belangrijker. 
Potentiële kopers zijn op zoek naar het 
perfecte plaatje. Ze moeten zich als het ware al 
helemaal thuis voelen. Bij Het Betere Boerenerf 
weten we precies wat we kunnen doen om uw 
huis van zijn beste kant te laten zien. 

Goed presentatiemateriaal
Beelden zijn belangrijk voor de eerste indruk. 
Daarom zorgen we voor een professionele 
fotograaf om uw woning op de foto te zetten. 
De teksten moeten de geïnteresseerde koper 
overtuigen te gaan kijken. Daarom besteden 
we ook veel aandacht aan de omschrijving 
van uw woning in bijvoorbeeld de brochure 
en op internet. De ervaring leert dat goed 
aanvullend materiaal extra aandacht voor 
uw woning genereert. Een plattegrond, een 
filmpje en een 360-gradenfoto mogen wat 
ons betreft niet ontbreken. Wist u dat uit 
onderzoek van Funda blijkt dat huizen met 
deze presentatiemiddelen twee keer zo lang 
worden bekeken en dat ze twee keer zo veel 
contactaanvragen krijgen? 

Presentatie in de omgeving
De directe omgeving is nog altijd van 
groot belang voor de verkoop van een 
woning. Het is altijd goed dat ook uw 
buren van een eind verderop weten dat 
uw woning te koop staat. U weet tenslotte 
maar nooit. Mogelijke kopers kunnen 
langsrijden omdat er meerdere woningen 
om de omgeving in de verkoop staan en ze 
graag in uw buurt willen wonen. Daarom 
verzorgen we het ‘te koop’-bord voor in uw 
tuin en sturen we ook een mailing rond 
waarin we de buurt op uw huis zullen 
attenderen.

Presentatie online én offline
Potentiële kopers van uw landelijke huis 
of woonboerderij oriënteren zich vrijwel 
allemaal via internet. Belangrijk dus uw 
woning daar goed te profileren. Niet alleen 
met een uitgebreid profiel op Funda, 
maar ook op onze eigen goedbezochte 
website HetBetereBoerenerf.nl. Om de 
online aanwezigheid van uw huis verder te 
ondersteunen maken we actief gebruik van 
sociale media en de mobiele app van Het 

Betere Boerenerf. Daarnaast maakt u bij Het 
Betere Boerenerf als NVM-makelaar gebruik 
van de bestanden met woningzoekers van 
alle NVM-makelaars in heel Nederland. Ook 
minder op internet actieve potentiële kopers 
kunnen we zo via hun makelaar op uw 
woning wijzen.

Maar ‘ouderwetse’ offline promotie is net zo 
belangrijk. Zo kijken we of het bijvoorbeeld 
handig is om een bouwkundige keuring 
als presentatiemiddel in te zetten. Zo’n 
rapport kan net de laatste twijfels over de 
bouwkundige staat wegnemen of inzicht 
geven in de te verwachten kosten. Dan 
hebben we natuurlijk ook nog de brochure 
met een presentatie in tekst en beeld van 
uw woning, die we op verzoek opsturen 
of op kantoor aan geïnteresseerden laten 
zien. Tijdens de openhuisdagen die zo’n 
twee keer per jaar plaatsvinden kunnen 
belangstellenden gewoon binnen komen 
wandelen. Een laagdrempelige manier om 
mogelijke kopers over de vloer te krijgen. 
Natuurlijk kunnen we ook speciaal voor uw 
woning een open huis organiseren.

VERKOPEN IS PRESENTEREN.  
EN DAAR ZIJN WE GOED IN
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STAPPENPLAN VOOR WONINGEN 
UIT DE BUITENCATEGORIE

We kunnen ons voorstellen dat er heel 
wat op u afkomt als u uw woning wilt 
gaan verkopen. Juist daarom schakelt u 
ook een gespecialiseerde makelaar in. Wij 
nemen u het werk uit handen en daar waar 
we uw inbreng nodig hebben, laten we 
precies weten wat we van u verwachten. 
De te nemen stappen bij de verkoop van 
uw woning laten zich omschrijven in het 
onderstaande 6-stappenplan.

Stap 1
U geeft ons de opdracht voor de verkoop van 
uw landelijke woning of woonboerderij. We 
bespreken de formaliteiten, vullen samen 
enkele formulieren in en geven u toegang tot 
het online woningdossier, waar u alle foto’s, 
teksten en statistieken kunt bekijken.

Stap 2
Het is tijd om uw woning verkoopklaar te 
maken. Zijn er nog klussen die uitgevoerd 
moeten worden? Gaan we uw woning nog 
(anders) inrichten? We letten op de juiste 
styling voor de kopersgroep. En zo nodig 
helpen we u graag met het opruimen van de 
laatste spullen.

Stap 3
Uw woning ziet er pico bello uit. Tijd om 
foto’s en filmpjes te maken en plattegronden 
uit te werken.

Stap 4
We gaan voor u aan de slag met de juridische 
aspecten. Moeten we nog offertes opvragen 
of zaken over het bestemmingsplan 
uitzoeken, dan doen we dat graag en goed 
voor u.

Stap 5
We maken het verkoopdossier in orde en 
zorgen voor de complete verkooppresentatie.

Stap 6
Als alles is besproken gaat de verkoop 
beginnen. Uw woning staat offline en online 
in de verkoop en wij gaan actief voor u op 
zoek naar een koper.

Voor ons is uw  
woning het beste  
paard van stal.



Ook uw huis  
past prima in  
ons straatje.

Uw huis staat te koop, alle verkoopacties 
zijn gestart. Hoe gaat het nu verder? Een 
goed contact met u is van het grootste 
belang. Tijdens de verkoopperiode houden 
we u vanzelfsprekend op de hoogte van de 
vorderingen die we maken. Via telefoon, 
e-mail en in persoonlijke gesprekken.

1. Om de vier maanden bespreken we 
de voortgang. Bij u thuis of bij ons op 
kantoor, net wat voor u het makkelijkst is.

2. Wanneer belangstellenden uw huis willen 
zien, nemen we contact met u op en 
plannen we de bezichtiging in overleg 
met u in.

3. Meteen na afloop van het bezoek van de 
potentiële kopers geven we onze indruk 
aan u door.

4. Na ongeveer een week brengen we verslag 
uit van de bezichtiging en de officiële 
reactie van de kijkers op uw woning.

Tussentijds nemen we alleen contact met u 
op als er ontwikkelingen zijn of om specifieke 
acties voor te stellen. Natuurlijk kunt u ons 
altijd bereiken om vragen te stellen of de 
voortgang te bespreken. Wij zien ernaar uit 
om ook uw woning te mogen verkopen!

EEN GOED CONTACT



Het Betere Boerenerf. 
Natuurlijk landelijk 

wonen

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is 
nagestreefd kunnen fouten en onvolledigheden niet 
geheel worden uitgesloten. Het Betere Boerener f 
aanvaardt derhalve geen enkele aansprakeli jkheid, 
ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan 
door of verband houdende met toepassing van het 
door Het Betere Boerener f gepubliceerde uitgaven.

HET BETERE BOERENERF
Westerveen 3  
711 DA Nieuwleusen  
 
www.hetbetereboerenerf.nl
info@hetbetereboerenerf.nl
Tel. 088 30 30 930 

Behoudens uitzondering door de wet gesteld 
mag zonder schrif teli jke toestemming van Het 
Betere Boerener f niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van fotokopie, microfilm, opslag in 
computerbestanden, of anderszins, hetgeen ook van 
toepassing is op gehele op gedeelteli jke bewerking.
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