
BENIEUWD NAAR DE WAARDE

VAN JOUW WONING?

Nu je meer thuis bent, heb je wellicht meer tijd om over

je huis na te denken. Wat is mijn woning waard? Is het

misschien verstandig om te verhuizen? Wij komen graag

bij je langs, kijken met je mee en geven tips voor het 

verkoopklaar maken van je huis.  Uiteraard volgens

de richtlijnen van het RIVM. Plan direct hier een vrijblijvende 

afspraak in. Daarbij probeer je ons nu ook nog eens twee 

maanden gratis uit! Vraag hiervoor naar de voorwaarden.

Liever even geen makelaar over de vloer

	Virtueel via een videocall

 De makelaar stelt gerichte vragen over jouw woning

 Jij stuurt een aantal foto’s van je woning toe

	Veilig en verantwoord

	Binnen één dag ontvang jij een waarde advies

DOE HIER EEN VRIJBLIJVENDE 
WAARDEBEPALING
Dit kan fysiek óf virtueel!

Verantwoord, veilig & de beste keuze

Eindelijk heb je jouw droomhuis gevonden...  En nu? 

De bezichtigingen gaan gewoon door, waarbij onze 

makelaars de strikte regels van het RIVM volgen. Wil je liever 

de woning op afstand bekijken? Dat kan ook: gewoon vanaf 

jouw bank. Dit doen we via een videocall. Plan direct een 

vrijblijvende afspraak in via onze contactpagina.

.

Jouw droomhuis vanaf de bank 
bezichtigen? Dat kan! 
Bekijk HIER ons actuele aanbod!
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0592 338410  |  assen@lamberink.nl
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LAMBERINK: HET GEMAK VAN ALLES ONDER ÉÉN DAK

Wij zijn er voor jou. Juist nu.

PLAN JE FYSIEKE ÓF ONLINE-BEZICHTIGING!

JOUW DROOMHUIS GEZIEN?

https://lamberink.nl/vestigingen
https://lamberink.nl/waardebepaling
https://lamberink.nl/vestigingen
https://lamberink.nl/wonen/aanbod?orderBy=created_at&orderDirection=desc
https://lamberink.nl/


Wij zijn er voor jou. Juist nu.
Wellicht heb je vragen over de mogelijke gevolgen van het Coronavirus.

Gaat mijn woningverkoop nog wel door? Zijn er gevolgen voor de rente bij het afsluiten van
mijn hypotheek? Is het wellicht verstandiger om nu alvast te taxeren? Wij kunnen ons goed
voorstellen dat je veel vragen hebt. Daarom staan wij altijd voor je klaar om jouw vragen te

beantwoorden en mogelijke zorgen weg te nemen.

Wij hanteren hierin de veiligheidsrichtlijnen vanuit 
de overheid en het RIVM.

bekijk 

de meest gestelde 
vragen

HIER

Is het verstandig om mijn woning nu te koop te zetten?

“In de meeste gevallen? Ja. Er is nog steeds veel vraag

naar woningen in vrijwel alle prijsklassen en er worden

ook nog steeds woningen verkocht.”

Kan ik een overeenkomst ondertekenen zonder naar

jullie kantoor te komen?

“Wij kunnen overeenkomsten via een online-systeem

toesturen zodat je digitaal, dus zonder de 

overeenkomstop papier te printen, kunt ondertekenen.”

Voeren jullie nog steeds taxaties uit?

“Ja, zeker. Wij verzekeren je ervan dat wij alle nodige

voorzorgsmaatregelen nemen om jouw gezondheid en

die van onze medewerkers zo veel mogelijk te

beschermen.”

Is het kopen van een huis in deze tijd verstandig?

“Dit hangt nauw samen met jou persoonlijke

omstandigheden. Als je gewoon een baan hebt en/of

een courante woning hebt om te verkopen, dan is er

geen reden om het niet te doen.“

Eerlijk & onafhankelijk financieel advies

Betaal jij teveel rente voor je huidige hypotheek? Hoe is

het eigenlijk gesteld met je verzekeringen? Vragen waar je

wellicht niet iedere dag bij stil staat, toch kan je dit veel geld

besparen. De rentes zijn nu (nog) historisch laag, daar kun

jij de vruchten van plukken... Benieuwd welke voordelen er

te behalen zijn? Onze financieel adviseurs bespreken het

graag met je. Uiteraard is een vrijblijvende afspraak zowel

fysiek als virtueel mogelijk.

Lamberink Financieel Adviseurs, 
klik HIER voor jouw advisies voor 
hypotheken en verzekeringen.

VERZEKERING NOG ACTUEEL?

IS JOUW HYPOTHEEK EN/OF

Lamberink, jouw makelaar en financieel adviseur in het Noorden
Vestigingen in Groningen, Appingedam, Assen, Rolde, Zuidlaren, Emmen, Coevorden en Hardenberg
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