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Kindt & Biesbroek presenteert op ‘Wonen zoals thuis’
Woonbeurs nieuwe projecten Hulst Residentie Terneuzen houdt Open Huis
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Makelaardij Kindt & Biesbroeck
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Rabo vergroot startkansen op woonmarkt
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Naar verwachting wordt het appartementencomplex midden
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De Rabobank wil meer mensen
de kans geven om hun eerste huis
te kopen. Zij schiet daarom vooral
starters te hulp met verschillende
innovatieve producten en diensten. De Rabobanken in ZeeuwsVlaanderen hebben in de maanden oktober en november een
aantrekkelijk actieaanbod*.

Glunderende gezichten bij alle betrokkenen
Aantrekkelijk actieaanbod*
Als u een woning koopt, valt er
meer te regelen dan alleen de hypotheek. Denk er bijvoorbeeld
ook aan uw verzekeringen goed te
regelen. In de maanden oktober
en november 2009 geldt bij de Rabobanken in Zeeuws-Vlaanderen
een aantrekkelijk actieaanbod.*
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De talrijke bezoekers van het
Sinds
bestaat
Nederland
eventjuli
konden
in deinReham-stand
het
NWWI, het
deelnemen
aankeurmerk
een leuk voor
wedwoningtaxaties.
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Menismoest
proberendat
dejewaarde
vertrouwen
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taxatiewaarde
van een woning
te schatten
op bavan een woning juist is. Een woningtaxatie is nodig bij aan- of
verkoop van een woning, verbouwing of het oversluiten van een
hypotheek. Belangrijke financiële
beslissingen in je leven.
Het NWWI is het keurmerk voor
woningtaxaties en bewaakt de
kwaliteit van zowel de taxatie als
de taxateur. Elke taxatie komt volgens duidelijke richtlijnen tot
stand. De aangesloten taxateurs
voldoen aan strenge voorwaarden. Hatéka Assurantiekantoor
en Makelaardij o.z.in Zaamslag
(Plein 12/13) is een van de deskundige en betrouwbare taxateurs in Zeeuws-Vlaanderen die
zijn aangesloten bij het NWWI.
Cees Hamelink van Hatéka: ,,Wij
hebben de aansluiting bij NWWI
gezocht om zowel de consumenten in ons werkgebied als de geldverstrekkers een degelijk taxatierapport te kunnen bieden. NWWI
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de NWWI-gecertificeerde taxatie
verplicht hebben gesteld, om ook
daar zoveel mogelijk waarborgen
te kunnen bieden. De extra inspanning die wordt gevraagd van
ons als taxateur is die extra zekerheid zeker waard.”
Een NWWI taxateur kent de regio
en levert een leesbaar, betrouwbaar taxatierapport. Daarnaast is
de NWWI taxateur verplicht de
taxatie goed te onderbouwen zodat duidelijk is hoe de getaxeerde
waarde tot stand is gekomen.
,,Het NWWI heeft hiervoor een
unieke werkwijze ontwikkeld: de
taxateur toetst de waarde van de
woning aan de hand van drie verschillende waardebronnen en
geeft precies aan in welk opzicht
de woning daarvan afwijkt. Dit
wordt vermeld in een overzichtelijk en begrijpelijk rapport. Alle
geldverstrekkers accepteren het
NWWI taxatierapport.’’

