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Op zoek naar een
nieuwe woonruimte?

Ervaar het comfort dat
alles goed geregeld is.
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Om prettig en zorgeloos te kunnen wonen, werken en
leven, dien je wat zekerheden in te bouwen. Een courante
woning, de juiste hypotheek, passende verzekeringen,
helder en begrijpelijk belastingadvies en dit alles op maat.
Daarom zijn de onderstaande bedrijven een samenwerking
aangegaan die allen dezelfde kwaliteitsnormen hanteren.
We stellen ze graag aan jou voor:

Molenaar Cové Makelaars
•
•
•
•

VBO makelaar voor de verkoop en de aankoop van uw huis
Voor een volledig taxatierapport of waarde bepaling
No Cure No Pay
Uitstekende service en begeleiding

www.molenaarcove.nl

To do list:

wordt geregeld zelf doen

Opstellen/controleren koopcontract

-

Taxatie t.b.v. hypotheek nieuwe woning

-

Verkoop bestaande woning

-

Berekenen en aanvragen passende hypotheek

-

Afspraak + aanleveren stukken notaris

-

Afsluiten noodzakelijke verzekeringen (gratis)

-

Invullen en terugvragen inkomstenbelasting

-

Belastingaangifte

-

Keuzes inrichting, kleuren en verhuizen

-

TBG Advies
•
•
•
•

Onafhankelijk en objectief hypotheekadvies
Scherp oog voor jouw unieke situatie
Ruime keuze in geldverstrekkers (samenwerking HypotheekCompany)
Kwalitatieve en hoogwaardige verzekeringsproducten

www.tbgadvies.nl

Wispaja
•
•
•
•

Meer dan een (gewoon) administratie- en belastingkantoor
Oog voor realiteit, met een uitstekende service
Voor al uw belastingvragen
Ruim 25 jaar ervaring in de accountancy

www.wispaja.nl

Alle “vervelende” dingen regelen wij voor u, zodat u zich
met de leuke dingen rondom uw nieuwe huis kunt bezighouden.
Nu ook nog met een korting die kan oplopen tot 15%.
De specialisten van Molenaar Cové Makelaars, TBG Advies
en Wispaja slaan de handen ineen om de verhuizing naar uw
nieuwe woning vlekkeloos te laten verlopen.

Molenaar Cové
MAKELAARS

BV

