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Je eerste eigen plekje, samenwonen, groter wonen of ga jij voor

een nieuwbouwavontuur? Goed verzekerd en op basis van eerlijk,

fi nancieel advies zetten wij met jou de stap naar jouw volgende

droomwoning. Snel, altijd bereikbaar en eerlijk. Dat zit bij onze

enthousiaste makelaars en fi nanciële adviseurs in het DNA.

Je hebt ons Voor ’t Leven!
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In de regio Drechtsteden is 2M Makelaars

een begrip, samen met Van Ekeren

en Van Ekeren Kuiper vormen zij een

ijzersterk team. Jenno vertelt over de

samenwerking: Vanaf ‘nul’ startte ik mijn

eigen bedrijf in hypotheken, verzekeringen

en bedrijfs- en woningmakelaardij.

Dit deed ik met passie en een duidelijke

zienswijze, wat in de kern niet is

veranderd: dicht bij de klant, bereikbaar en 

benaderbaar zijn. De passie om de klant 

echt te leren kennen, het vertrouwen te 

winnen en te behouden, de behoeft  e en

wensen doorgronden en het geven van

onafhankelijk advies. De klant ontzorgen

van A tot Z. Klaarstaan Voor ’t Leven.

Met het team dat door de jaren heen is

ontstaan, streven we er naar om nauw in

contact te blijven met onze (bestaande)

klanten. Er zijn bij iedere belangrijke stap.

Dit doen we door open en eerlijk te zijn,

veel contactmomenten te hebben en

overal een persoonlijke touch aan toe

te voegen. Het is mooi om te zien dat 

de passie waar ik in 1996 mee begon 

tegenwoordig ook echt onderdeel van 

onze open organisatiecultuur is. Iedere 

klant, iedere woning of iedere (fi nanciële) 

situatie is uniek. Dat weten wij. Onze 

belangrijkste waarden? Eerlijk, persoonlijk, 

snel en altijd bereikbaar zijn, goed 

samenwerken en er zijn voor het leven.

Stap gerust binnen! Wij zijn er.

Van de ‘geboorte’ 
tot heden

O N S  L E V E N S V E R H A A L

Jenno van Ekeren
Directeur

O N S  L E V E N S V E R H A A L

04.03.



T E A M  2 M  M A K E L A A R S T E A M  V A N  E K E R E N

Team 2M makelaars staat voor je klaar voor het kopen of verkopen

van jouw (droom)woning! Daarnaast zijn we jouw makelaar in

bedrijfsonroerendgoed, nieuwbouwadvies, taxaties en verhuur.

Team Van Ekeren Hypotheken en Verzekeringen staat voor je klaar als 

onafhankelijke adviseur voor je hypotheek, verzekeringen en fi nanciële 

toekomstperspectief. Snel, altijd bereikbaar en eerlijk.

Jenno van EkerenJenno van Ekeren Jesse van EkerenDennis Kuiper

Michael van der Giessen Danny van der Weerd

Henriëtte van WijkAmanda Klein Debby van Andel - 
Kleppers

Herbert Dijkhuizen

Sil van PuttenJessica Sloof Ton ZijderveldChristiaan Wisse

Anne-Marie 
Hoogendoorn

Jimmy Hammer

Gera Visser- HijkoopMark Bikker Jos den AdelMadelon Sommer Kaylee de GierAnne-Sietske de Graaf

Ramon PuttersTessa van Ekeren

Lisa Noorloos

Financieel Adviseur • 
Directeur

Financieel Adviseur • 
Directeur

Financieel Adviseur • 
Management

NVM makelaar / taxateur • 
Management

Verzekeringsadviseur •  
Schadebehandelaar

Hypotheekadviseur • 
Verzekeringsadviseur

Offi  ce Manager Hypotheekadviseur • 
Verzekeringsadviseur

NVM kandidaat •
makelaar

HR Manager • 
Financiele Administratie

Hospitality • Medewerker 
Verzekeringen

Commercieel medewerker
Verzekeringsadviseur

Fotograaf/Media-
specialist

Hypotheekadviseur • 
Verzekeringsadviseur

NVM makelaar • taxateur/
Buitenstate specialist

Hypotheekadviseur • 
Verzekeringsadviseur

NVM kandidaat •
makelaar

Hypotheekadviseur • 
Verzekeringsadviseur

Assistent makelaar

Hypotheekadviseur • 
Verzekeringsadviseur

NVM makelaar • taxateur/
Management

Verzekeringsadviseur • 
Hospitality

HypotheekcontrollerAssistent-Makelaar

05. 06.



V O O R S T E L L E N

Klantvriendelijk, klantgericht 
en klantgedreven.

Snel & altijd bereikbaar
Snelheid hebben we hoog staan, zodat jij

lekker door kunt pakken in jouw volgende stap.

We streven ernaar om je een stap voor te

blijven in communicatie en berichtgeving

en zorgen er daarnaast voor dat we altijd

bereikbaar zijn voor vragen of advies.

Wij zijn jouw vaste sparringpartner.

Voor het leven
Wij zijn dichtbij en betrokken bij alle grote

stappen die je zet. Wij zijn er voor je: nu en bij

iedere volgende mijlpaal in jouw leven.

Persoonlijk
Iedere klant, iedere woning of iedere (fi nanciële)

situatie is uniek. Onze manier van werken

verschilt dan ook per klant. Wij staan voor

persoonlijk contact met vaste aanspreekpunten

en bekende gezichten op twee locaties midden

in de regio.

Samenwerken
Met drie bedrijven onder één dak maken

we goed gebruik van elkaars kennis en

vaardigheden. Ook werken we samen met veel

verschillende aanbieders, businesspartners,

banken en verzekeraars. Zo kunnen we je altijd

goed én onafhankelijk adviseren. Als team zijn

we snel en daadkrachtig, vieren we successen

en laten we anderen stralen.

Eerlijk
Naast dat we eerlijk en transparant advies

geven, gaan we zorgvuldig om met persoonlijke

en/of gevoelige informatie. We komen gedane

toezeggingen, gemaakte afspraken en

verplichtingen naar (potentiële) klanten,

collega’s en samenwerkingspartners altijd na.

Welke beloft en doen we jou?  
Wij zijn graag dé (fi nanciële) vertrouwenspersoon

voor iedere grote stap in jouw leven. Hierin zijn wij

persoonlijk, snel, altijd bereikbaar en eerlijk. We werken

nauw met elkaar samen en hebben het belang van jou

als klant altijd op nummer één.

V O O R S T E L L E N

08.07.



R E V I E W S R E V I E W S

Kwaliteit staat 
altijd voorop

Een greep uit onze reviews

Van receptioniste, de fotograaf (duizendpoot)

tot aan de makelaars zelf zijn deze mensen

ontzettend vakkundig, zeer vriendelijk en hun

behulpzaamheid is op alle vlakken uitmuntend.

Het betreft  een makelaarskantoor die net dat

beetje extra voor de klant over heeft  vanuit

service en vriendelijkheid. Wij hebben met veel

plezier destijds via deze zelfde makelaar ons

huis aangekocht en met net zoveel plezier ons

huis ook weer jaren later verkocht. Uit eigen

ervaring kunnen wij daarom spreken dat 2M

verreweg de beste, de meest menselijke en de

fi jnste makelaar is in omstreken.

We zijn uitermate tevreden over de manier

waarop wij zijn begeleid met de verkoop

van ons huis. Medewerkers van 2M zijn heel

professioneel en erg vriendelijk. Hartelijk

bedankt voor alles!

Vanaf het eerste contact met onze adviseur

Ramon en 2de persoon Kaylee is het erg fi jn

geweest. Duidelijk en begrijpbare taal.

Geen zorgen gehad, alles werd geregeld en we

werden steeds op de hoogte gehouden wat erg

fi jn was. Wij raden 2M/Van Ekeren zeker aan!!

Wat een geolied topteam! Nadat zij goed de

tijd hebben genomen naar mijn wensen te

luisteren hebben zij de precies goede koper

weten te vinden voor een heel goede prijs.

Ook met potentiële kopers gaan zij zeer prettig

om. Geen openhuis maar iedereen krijgt

individueel de tijd om rond te kijken. En dat

alles voor een zeer scherpe prijs. Aanrader!

Super makelaars kantoor met geweldige

mensen die je continu op de hoogte houden

over de stand van zaken.

09. 10.



Wat is jouw
volgende stap?

O N Z E  D I E N S T E N O N Z E  D I E N S T E N

Financieel toekomstgesprek

‘Sneakers op Tafel’-gesprek VerhuurTaxatierapport

Hypotheekadvies BuitenstateNieuwbouw

Verzekeringen

Aankoop

HypotheeksignaleringVerkoop

11. 12.
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Jouw woning verkopen 
doe je in 10 stappen

D E  V E R K O O P  V A N  J O U W  W O N I N G D E  V E R K O O P  V A N  J O U W  W O N I N G

Verkoopadviesgesprek
Aandachtig bekijken we de woning, adviseren je 

in de waarde van de woning en bespreken onze 

verkoopstrategie.

Zoekers
Hebben we al een match voor jouw woning in 

ons eigen grote zoekersbestand? Breng je die 

dan op de hoogte!

Online presentatie
Na jouw goedkeuring van de brochure gaat 

de woning actief in de verkoop. We plaatsen 

hem op onze eigen website en Funda en maken 

gebruik van kanalen als social media, jaap.nl en 

huislijn.nl

Vastgoedstyling
Voor een goede verkoop van jouw woning geven 

we je tips om de woning er spik en span uit 

te laten zien. Zie ook onze stylings tips op 

pagina 23.

Jouw eigen woningportaal
Als verkoper krijg je je eigen Move 

woningportaal. Hier vind je digitaal diverse 

verkoopgegevens. Meer info?

www.realworks.nl/move-nl

Bezichtigingen
Bezichtigingen bij jouw woning kun je volledig

aan ons overlaten. Wij coördineren de afspraken 

en ontvangen de kijkers. Achteraf koppelen we 

de indruk van de bezichtigers of het resultaat

direct aan je terug.

Tussentijds houden we je op de hoogte van de

laatste ontwikkelingen en acties rondom de

verkoop van jouw woning.

Onderhandelen
Ook de onderhandelingen nemen wij uit 

handen; natuurlijk in overleg met jou. 

De opname
Vervolgens maken we een 

afspraak om de foto’s en 

teksten te maken en de 

plattegronden in te tekenen.

Gefeliciteerd,
de woning is verkocht!
De volgende stap is het 

opmaken van de voorlopige 

koopakte, waarin alle overeen-

gekomen afspraken worden vastgelegd. 

Zijn beide partijen akkoord? Dan kan de 

defi nitieve akte worden opgesteld en worden 

ondertekend.

Op naar de notaris! 
Na de geplande inspectie ga je naar de notaris 

voor het tekenen van de leveringsakte en het 

overhandigen van de sleutels aan de koper. 

Eerlijkheid en enthousiasme, een uitgekiend 

verkoopplan en alle aandacht voor styling en 

presentatie. Bij de verkoop van jouw woning 

nemen wij zowel het werk, als de zorgen graag uit 

handen. Hoe pakken we dit aan?

woningportaal. Hier vind je digitaal diverse 

verkoopgegevens. Meer info?

www.realworks.nl/move-nl
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D E  V E R K O O P  V A N  J O U W  W O N I N G D E  V E R K O O P  V A N  J O U W  W O N I N G

Alles uit de kast 
voor de presentatie

Voor de presentatie halen wij alles uit de kast! 

Perfect afgestemd op jouw woning. 

VOOR
NA

2D en 3D plattegronden

Professionele fotograaf MatterportDigitale restyling

Funda: Blikvanger Funda: Woning in beeld

Drone fotografi eNachtfotografi e
360° foto’s 
en videoTuinbord

Social media

€75,-
p/j

€75,-
p/j

Verkoopstyling

15. 16.



De basis 
Zorg voor een opgeruimde woning

  Verwijder overtollige zaken, zodat de woning 

rustig oogt

  Zorg voor weinig spullen in de vensterbanken, 

zoals plantjes etc. Dit geeft  meer zicht 

naar buiten 

  Houd persoonlijke spullen, zoals foto’s, 

uit het zicht

  Houd de oprit leeg. Plaats geen auto’s 

voor de deur

De woonkamer 
  Houd speelgoed 

uit de woonkamer

  Zorg voor een ruime 

toegang tot balkon of tuin

  Een mooie bos bloemen zorgt voor een 

gezellige sfeer

De badkamer 
  Probeer gele voegen wit te maken

 Verwijder eventueel vochtschimmel

  Zorg dat er geen vuile was in het zicht is

   Houd het wastafelmeubel/blad leeg,

op wat mooie parfumfl esjes na

  Haal de fl acons of badspeeltjes uit het bad 

of douche

De slaapkamer 
  Maak het bed op met 

een schone en neutrale dekbedhoes

  Houd kleding uit het zicht en de 

nachtkastjes leeg (behalve nachtlampjes)

  Wanneer er spullen onder het bed liggen, 

zorg dan wel dat ze uit het zicht zijn

De zolder
  Indien de zolder vol staat, verplaats dan 

alle spullen zoveel mogelijk naar één zijde

De tuin 
Zorg dat het gras netjes gemaaid is

  Groene aanslag verwijderen op 

terrasbestrating

  Snoei grote planten die voor de woning/

ramen staan. Dit zorgt voor meer licht in de 

woning

   Zet tuinmeubels uitnodigend neer, 

doe bijvoorbeeld de kussens in de stoelen

  Zorg dat speelgoed en 

vuilcontainers uit 

het zicht zijn

De werkkamer
  Maak het bureau zo leeg mogelijk voor een 

overzichtelijk beeld
De keuken 
  Zorg dat de keuken schoon en opgeruimd is

  Maak het aanrecht leeg op wat mooie 

gebruiksartikelen na

  Houd de prullenbak, kattenbak en 

eetbakjes voor dieren uit het zicht

  Plaats bijvoorbeeld een 

gevulde fruitschaal of 

een mooi kruidenplantje

D E  V E R K O O P  V A N  J O U W  W O N I N G D E  V E R K O O P  V A N  J O U W  W O N I N G

Styling tips

Kleine dingen kunnen een groot verschil maken. Gebruik onze styling tips voor 

het foto-klaar maken van je woning en voor de bezichtigingen die volgen. 

17. 18.



Ben jij op zoek naar jouw droomwoning of

ben je hier juist heel spontaan tegenaan

gelopen? De aanloop naar deze volgende

stap kan heel leuk zijn, maar je ook een

beetje blind maken. Want zie jij in al je

enthousiasme de eventuele minpunten en

financiële gevolgen van de nieuwe woning

wel? Is de vraagprijs wel reëel, hoe is de

bouwkundige staat en wat gaat er in de

omgeving allemaal gebeuren?

Wanneer je interesse hebt in een

woning die particulier of bij een andere

makelaar te koop staat, staan wij als

aankoopmakelaar voor je klaar. Dit doen

we met een professionele blik, een flinke

dosis kennis én met een aanpak vanuit

jouw persoonlijke woonwens.

De kracht van een 
aankoopmakelaar

D E  A A N K O O P M A K E L A A R

Even praktisch op een rijtje.
Dáárom 2M als aankoopmakelaar:

 We bepalen zorgvuldig de

 marktwaarde van de woning, 

 zodat je weet dat je niet te veel betaalt!

 We kijken kritisch naar de woning en

 wijzen je op aandachtspunten 

 We voeren in overleg met jou de

 onderhandelingen uit 

 We controleren onder andere de

 koopovereenkomst van A tot Z

 We begeleiden je tot aan de

 overdracht bij de notaris 

19. 20.



Als NVM Nieuwbouwspecialist treden wij

op als schakel tussen projectontwikkelaars

en woningzoekenden. Wij maken de

vertaalslag van een woonwens naar een

succesvol woonproduct. Met twee lokale

kantoren in (nieuwbouw)makelaardij en

hypotheken en verzekeringen, hebben wij

voor kleine- en grootschalige projecten

de complete knowhow en capaciteit

om projectontwikkelaars te verzekeren

van kwaliteit en woningzoekenden

te begeleiden naar een nieuwe

droomwoning.

Binnen ons nieuwbouwteam zijn

onder andere Dennis Kuiper en

Gerald de Jong opgeleid als 

NVMmakelaar-nieuwbouwspecialist.

Met dit specialisme hebben wij de 

meest actuele nieuwbouwkennis op 

zak, zijn we altijd op de hoogte van de 

werkzaamheden van

een projectontwikkelaar, weten we als 

de beste hoe we nieuwbouwprojecten 

verkopen en houden we ons bezig met de 

aft ersales. 

Wist je trouwens dat we de afgelopen 

jaren de makelaar met het meeste aantal 

verkochte nieuwbouwwoningen in ons 

werkgebied zijn? Als nieuwbouwspecialist 

weten we wat er speelt én wat jouw 

wensen zijn. Schrijf je bij ons in en zorg dat

je als eerste op de hoogte bent!

NVM Nieuwbouwspecialist

N V M  N I E U W B O U W S P E C I A L I S T N V M  N I E U W B O U W S P E C I A L I S T

22.21.



Een unieke beleving van rust en ruimte.

Dromen jullie daar van? Of jullie nu een

koper zoeken óf zelf op zoek zijn naar een

landelijke woning: wij begeleiden jullie

naar het ideale ‘buitengevoel’.

Buitenstate is een label dat verstrekt

is aan een selecte groep NVMmakelaars-

kantoren in Nederland, die beschikken 

over deskundigheid en expertise bij 

aan- en verkopen van woningen in het 

buitengebied. Omdat een Buitenstate 

niet alledaags is, verdient dit een unieke 

(ver)koopstrategie. Onze Buitenstate 

makelaars Mark Bikker en Madelon 

Sommer hebben jarenlange kennis en 

ervaring op dit gebied en weten wat 

belangrijk is bij de aan en verkoop van

specifi eke objecten.

Samen delen Mark en Madelon de passie

voor bijzondere woningen en zijn zij thuis

in de bouwkundige aspecten en weten

regelgeving die in het buitengebied 

gelden. Met deze kennis in huis is 2M

in combinatie met Van Ekeren Kuiper

Buitenstate de specialist om de juiste

koper voor jullie Buitenstate te vinden

of jullie als koper te begeleiden in de

zoektocht naar jullie ideale Buitenstate.

Een woning is een buitenstate als deze

voldoet aan 3 van de 4 kenmerken:

- Beleving van rust en ruimte

- Vrijstaand

- Buiten de bebouwde kom

- Perceel van minstens 1.000 m2.

Woonboerderijen, villa’s of 
monumentale landhuizen

B U I T E N S TAT EB U I T E N S TAT E

Buitenstate: Samen met hen
zorgen we ervoor dat uw woning
landelijke aandacht geniet.

Mark Bikker
Buitenstate Makelaar

Madelon Sommer
Buitenstate Makelaar

24.23.



Snelheid en kwaliteit, daar mag je gerust vanuit gaan wanneer je ons jouw woning laat taxeren. Het taxatierapport

is een belangrijke grondlegger voor grote fi  nanciële beslissingen en dus voldoen we bij ieder rapport netjes aan de

European Valuation Standards (EVS).

Een snel en kwalitatief 
taxatierapport

Verhuur
TA X AT I E R A P P O R T V E R H U U R

Bij 2M beschikken we over meerdere Register Taxateurs, waardoor we snelheid en kwaliteit kunnen garanderen.

Wist je dat verschillende banken, woningcorporaties en particulieren in de regio ons om die reden al jaren

benaderen voor taxatierapporten?

 Aan- of verkoopbeslissing

 Aanvraag van een fi nanciering

 Beoordeling van een redelijke huurprijs (herziening)

 Fiscale doeleinden

 Bezwaar tegen de WOZ-beschikking

Wanneer heb je een taxatierapport nodig 
of kun je deze goed gebruiken? 

We durven wel te stellen dat wij op het gebied

van woningen verhuren één van de actiefste

makelaarskantoren in de regio Leerdam – Lingewaal –

Gorinchem zijn. Met een groot zoekersbestand en een

uitgebreid netwerk vinden we altijd een passende én

geschikte huurder voor jouw woning. Hoe we dat doen?

Wij screenen de huurder van jouw woning
Het is goed om te weten dat we de (potentiële)huurder

van jouw woning altijd screenen met de

NVM Woontoets. Zo verkleinen we de kans dat we voor

vervelende (fi nanciële) verrassingen komen te staan.

Huur van korte duur
Staat je woning in de verkoop en wil je deze tijdelijk

verhuren? Ook daarvoor heb je ons! We vertellen

je graag meer over verhuur op basis van de

Leegstandswet of huur van korte duur.

25. 26.



Van auto- tot zorgverzekering: Van A tot Z streven

we naar de beste verzekeringsoplossing tegen

de juiste voorwaarden en een eerlijke premie.

We kunnen hier uitgebreid vertellen welke

verzekeringen we in huis hebben en uit welke

dekkingen je hierbij kunt kiezen, maar eigenlijk

draait het maar om één ding: gewoon goed

verzekerd zijn en binnen kunnen stappen 

wanneer je het écht nodig hebt.

Dat regelen we! Met ruim 40 verzekerings-

maatschappijen bieden we je altijd eerlijk en

onafhankelijk advies. Daarnaast nemen we het

nodige uitzoekwerk uit handen en kun je rekenen

op volledige schadebehandeling en persoonlijke

nazorg.

Snel, altijd bereikbaar en eerlijk.

Gewoon goed  
verzekerd

G E W O O N  G O E D  V E R Z E K E R D J O U W  F I N A N C I E L E  T O E K O M S T

27. 28.



Je eerste eigen woning, samenwonen,

een grotere woning voor je groeiende

gezin of juist een oplossing in geval

van een scheiding. Grote stappen in je

leven brengen belangrijke fi nanciële

beslissingen met zich mee. De hypotheek

is er zo één.

Wij zijn jouw onafhankelijke

hypotheekadviseur voor ‘t leven.

Dit betekent onder andere dat we niet

gebonden zijn aan één geldverstrekker

en kunnen we je altijd een passende

hypotheek met aantrekkelijke rente

bieden. Vanaf het eerste oriëntatiegesprek

tot het passeren van de akte bij de notaris,

maar ook bij alle vragen in de toekomst

kun je op ons rekenen. Korte lijnen, snelle

reacties en top service: daar gaan we voor!

Natuurlijk is iedere situatie en dus iedere

hypotheek anders.

Onder het genot van een kop koffi   e of

thee maken onze adviseurs graag tijd

voor je. Dit eerste gesprek is gratis en

geheel vrijblijvend. Tijdens dit gesprek

kunnen we je vertellen hoe veel jij kunt

lenen en welke maandlasten hierbij horen.

Krijg snel en duidelijk antwoord op al jouw

belangrijkste vragen!

Hypotheekadvies

H Y P O T H E E K A D V I E S H Y P O T H E E K A D V I E S

 Starters

 Nieuwbouw

 Doorstromers

 Ondernemers

 Verhuizen

 Echtscheiding

 Oversluiten

 Aanpassingen 

Een nieuwe 
hypotheek

Een bestaande 
hypotheek

Je hebt ons voor:

30.29.



Laat geen hypotheekkans meer liggen met onze

doorlopende hypotheekservice.

Renteaanpassing, oversluitmogelijkheden en risico’s

die de toekomst meebrengt. Ben jij volledig op de

hoogte over jouw hypotheek?

Wanneer je de hypotheeksignalering á €6,- per maand

bij ons aan zet, zijn wij dat te allen tijde! Met deze

hypotheekservice wijzen we je proactief op alle kansen

rondom jouw hypotheek. Dit doen we met behulp van

landelijke data en geavanceerde software van

De Nationale Hypotheekbond.

Ouder worden en de zaken regelen. Kun jij je sneakers

al op tafel leggen?

Minder werken, kleiner wonen, de financiën voor je

oude dag en wat blijft er precies over voor de kinderen?

Hoe prettig is het om rust te creëren rondom alle

vragen die je hebt ten aanzien van het ouder worden?

Wij bieden die rust middels een ‘Sneakers-op-tafel’-

gesprek.

Tijdens dit gesprek houden we de spiegel voor en

maken we een overzichtelijke ‘financiële foto’ van

jouw situatie. In dit ideale toekomstplaatje komen

onder andere je woning, hypotheek, lijfrente en

vermogensbescherming aan bod. Ouder worden en de

zaken goed regelen is een pré en daar helpen wij je bij

Van Ekeren graag bij.

Hypotheeksignalering Sneakers-op-tafel
gesprek 

H Y P O T H E E K S I G N A L E R I N G S N E A K E R S  O P  TA F E L  G E S P R E K

 Informatie over renteaanpassing

  Controle van de overlijdensrisicoverzekering op 

voordeligere alternatieven 

  Een check of het rendabel is om je hypotheek over 

te sluiten

 Gratis jaarlijkse waardebepaling van je woning

  Inzicht in risico’s van werkloosheid, overlijden, 

arbeidsongeschiktheid en betaalbaarheid bij 

pensionering 

 Gratis jaarlijkse waardebepaling van je woning

  Een persoonlijke berekening hoeveel je maximaal 

kunt lenen

Wat kun je van deze
hypotheekservice verwachten?
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P A R T N E R S P A R T N E R S

2M Makelaars Van Ekeren

De Wederik 2
3355 SK Papendrecht

Singel 348
3311 HM Dordrecht

078 615 99 60
papendrecht@2mmakelaars.nl

078 615 99 60
dordrecht@2mmakelaars.nl

De Wederik 2
3355 SK Papendrecht

Voorwaartsveld 5a
4142 DA Leerdam

Singel 348
3311 HM Dordrecht

Beatrixlaan 2a
4213 CJ Dalem

078 615 99 60
info@vanekeren.nl

0345 700 130
info@vanekeren.nl

078 615 99 60
info@vanekeren.nl

0183 672 999
info@vanekeren.nl

Papendrecht, Dordrecht, Leerdam & GorinchemPapendrecht & Dordrecht
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