
Over Buitenstate
De aangesloten Buitenstate Makelaars zijn 

allemaal NVM lid en hebben jarenlange 

expertise en ervaring in het buitengebied. 

Zij weten wat belangrijk is bij de verkoop 

van bijzondere woonobjecten. Vaak zijn het 

makelaars die ook actief zijn in agrarisch 

onroerend goed. Daarom weten zij veel 

van de specifieke wet- en regelgeving in 

het buitengebied. 

U kunt er op vertrouwen dat één van 

de belangrijkste en grootste financiële 

beslissingen in uw leven op kundige, 

maar vooral ook op individuele en 

onderscheidende wijze wordt begeleid en 

afgewikkeld.

BuitenGeWOOn verKOPen met

WWW.Buitenstate.nL

Makelaardij og
& Onteigeningszaken

BuitenstatePLus

uW Buitenstate maKeLaars:De PLussen van BuitenstatePLus
1 15 Makelaarskantoren gaan proactief voor 

u aan de slag om om alle potentiële kopers 

te bereiken;

2 Uw woning wordt landelijk gepresenteerd, 

de kans op verkoop is veel groter.

3 U heeft gewoon één contactpersoon, 

dat is de makelaar met wie u de 

verbintenis aangaat. Hij stuurt de overige 

makelaarskantoren aan;

4 U krijgt een duidelijk overzicht met de 

activiteiten die we voor u ontwikkelen.

unieK in neDerLanD: 
15 maKeLaars vOOr u aan De sLaG!



u WiLt uW 
Buitenstate 
OnDerscheiDenD 
verKOPen?

In de huidige markt met veel aanbod en dalende prijzen duurt het langer om een koper 

te vinden. Bij woningen met landelijke allure is dat soms nog lastiger. Vanzelfsprekend 

heeft u maar één koper nodig, maar die moet wel gevonden worden. Bij de 

BUITENSTATEPLUS dienstverlening slaan 15 Buitenstate makelaars de handen ineen. 

Ze gaan actief voor u aan de slag. Op zoek naar een potentiële koper voor uw woning.

een unieKe Wijze van verKOPen:
    Uw woning wordt op de sites van alle 

Buitenstate makelaars geplaatst;

    Alle woningzoekenden van alle 

kantoren worden persoonlijk 

aangeschreven met informatie over uw 

woning;

    Uw woning krijgt extra aandacht op de 

Buitenstate website;

    Er wordt een onderscheidende 

woningbrochure gemaakt;

    Deze brochure wordt op alle kantoren 

actief gepromoot;

    Uw woning krijgt een vermelding in de 

periodieke digitale nieuwsbrief van alle 

kantoren.

Omarm het BuitenGeWOne 

met Buitenstate PLus

Een Buitenstate is een vrijstaande woning in het buitengebied. Een bijzondere woning in 

een niet alledaagse omgeving. Een unieke woning verdient een eigen dienstverlening. 

Buitenstate dienstverlening. 

Sommige woningen zijn echter zo mooi gelegen, of zo onderscheidend qua bouwstijl 

en voorzieningen dat de koper van ver wil verhuizen voor juist die ene plek. Deze 

woonobjecten verdienen de BUITENSTATEPLUS dienstverlening.

Buitenstate PLus: 
meer maKeLaars actief  
vOOr u De BOer OP!

uW Buitenstate is Bij  

Ons in GOeDe hanDen

extra verKOOPtOOLs
Wilt u de verkoop nog meer stimuleren? Dan kunt u BuitenstatePLus 
dienstverlening uitbreiden met de volgende tools:

    Een sfeerreportage over uw woning in Buitenstate-magazine. Een fraai vormgegeven 

blad met een unieke mix van (nieuws)artikelen, reportages en interviews op het 

snijvlak van een ‘outdoorliving-glossy’ en ‘zakenblad’;

    Landelijk adverteren tegen een aantrekkelijk tarief in kranten en magazines, zoals 

Landleven en Telegraaf;

    Diverse, vernieuwende marketingacties waarbij uw woning landelijke aandacht krijgt. 

vijftien maKeLaars zetten samen 

vOOr u De schOuDers erOnDer
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