
Wij zijn ook te vinden op social media

Meer weten? 
Neem contact met ons op

Oss 0412 63 29 28
Uden 0413 25 70 33

www.krabben.nl

BEN JE OOK OP ZOEK NAAR JOUW  
DROOMHUIS, WE HELPEN JE GRAAG!
Bekijk ons ruime huizenaanbod op krabben.nl

MIS NIKS MET ONZE APP!
Een handige app waarmee het zoeken naar jouw droomhuis nog 
makkelijker wordt! Download de woning app op krabben.nl

FRATERSHOF 28
5347 HN OSS 
€ 249.500,- k.k.

Hoekwoning met garage gelegen 
op zeer goede locatie nabij centrum 
en park.

ZWERVEND ERF 22 
5347 HN OSS 
€ 299.500,- k.k.

Uitgebouwde instapklare eindwoning 
gelegen in zeer gewilde woonwijk de 
Horzak. Open huis zaterdag  
29 maart 2020 11.00 - 12.30 uur.

JOUW FULL-SERVICE  
MAKELAAR

JE KAN HET MAAR ÉÉN KEER GOED DOEN! 

Maaike weet dat elke woning eigen unieke kenmerken heeft, ze weet die bij een 
bezoekje al snel te ontdekken. Ook heeft ze de creativiteit om, vaak met kleine, 
beperkte middelen, een huis díe sfeer mee te geven dat een koper zich er meteen 
echt thuisvoelt. Het zijn de zaken waarop ze haar adviezen baseert, maar voordat ze 
subtiel gaat aanpassen, zal ze elk huis allereerst ‘neutraliseren’. Dan gaat ze aan de 
slag en zie je jouw woning haar mooiste ‘uiterlijk’ krijgen! Belangstellenden worden 
door de foto’s die dan worden gemaakt, meteen getriggerd om een bezichtiging 
aan te vragen.

Het werkt echt: daar waar onze opdrachtgevers deze kans met beide handen 
aanpakken, krijgen wij merkbaar meer bezichtigingen, reacties en een betere 
verkoopprijs. 

Wij schakelen dan ook graag onze styliste Maaike in..
Je huis in verkoop. Vaak ga je je dan toch afvragen wat 
je kunt doen om het zo aansprekend mogelijk te maken 
voor de mensen die komen kijken. Je wilt het immers voor 
de beste prijs verkopen. Zelf heb je echter lang niet altijd 
die objectieve blik die nodig is om er het optimale uit te 
halen. Maaike, onze styliste wel!

OPEN HUIS


