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Onze oorsprong
is onze voorsprong

Waar we voor staan
We verkopen woningen, niet voor onze omzet
We plaatsen onze woningen niet alleen op funda.nl
om vervolgens af te wachten.

It’s a family affair
Ruim 50 jaar in de familie; opgericht in 1969 door Miens van Wijk en
uitgebouwd tot een betrouwbare en oerdegelijke makelaardij in Soest. In 1995
het stokje overgedragen aan zoon Alex. Samen met zijn vrouw Nathaly zijn
zij op zoek gegaan naar vernieuwing, zonder de “roots” van het kantoor te

Het gaat ons eigenlijk niet om de woningen…
Het gaat ons om de mensen, alle mensen!

verloochenen. Het resultaat? Een schat aan ervaring, kunde en lokale kennis
met een onuitputtelijke motivatie en wil om het uiterste te presteren voor ú als
opdrachtgever. Je oorsprong, is je voorsprong…

En daarom brengen wij graag kopers en verkopers samen,
zonder pretenties en vol overgave.

Ons clubleven
We zijn lid van de NVM (Nederlands Vereniging van Makelaars) Dit betekent

Een verkoop doen wij samen met ú.

voor u: betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en deskundigheid. Onze hoge

U staat bij ons niet aan de zijlijn, maar bent betrokken

wimpel.

middenin het proces.

Van Wijk Makelaars

Makelaars die mensen begrijpen!

kwaliteit wordt jaarlijks getoetst. Gelukkig slagen we ieder jaar met vlag en

Wie wij zijn

Albert van de Wetering
De schat aan ervaring die Albert meebrengt, gecombineerd met zijn innerlijke
rust en goede dosis humor maken hem tot een waardevolle makelaar in ons team.
De regio Amersfoort en Soest kent hij op zijn broekzak, waarschijnlijk de reden
waarom hij zoveel taxeert. In zijn vrije tijd is hij een niet te passeren doelman van
zijn zaalvoetbalteam (Bron: Albert van de Wetering)
Mariël Spier
Een nieuw talent binnen de makelaardij met een schat aan levenservaring en
mensenkennis. Haar geduld en klantvriendelijkheid zit in haar genen en kost haar
dus geen enkele moeite. Zowel Soest als Baarn zijn een thuishaven voor Marïel.
Haar man en dochter winnen het nog maar net van haar twee grote honden, als
het gaat om vrijetijdsbesteding.
Claudia de Mos
Claudia is onze nieuwste aanwinst op kantoor met een grote dosis ervaring. Zij
profileert zich al direct als een doorpakker, die begrijpt wat klanten van haar
vragen. Concreet en doortastend geniet zij van het klantcontact. Door haar
persoonlijke benadering, haar inlevingsvermogen, gecombineerd met een grote
glimlach, zal u zich snel op uw gemak voelen.
Nathaly van Wijk

Alex van Wijk

Om haar daadkracht en oprechtheid kunt u en wíj niet heen. Een omschrijving als

De bevlogen eigenaar, gemotiveerd tot op het bot. Vindt het leuk om creatief in

beëdigd makelaar met een goed luisterend oor, groot organiserend vermogen

oplossingen te denken en weet goed wat hij wil. Hij geeft duidelijke adviezen en

en haar positieve houding doen wij Nathaly te kort. Maar ja, de tekstruimte

staat voor zijn mening. Zijn conditie houdt hij op peil met zijn racefiets; naast

is beperkt. U kunt Nathaly ook tegen komen op het hockeyveld als gezellige

zijn gezin het extra kind in huis.

teamgenoot of als een strenge maar rechtvaardige scheidsrechter.

Verkoop, sleutel tot succes
Een eerste indruk maak je maar één keer. Als je daarin weet uit te blinken, heb je
gelijk een grote voorsprong. Dit geldt zeker bij de verkoop van uw woning! Wie is
de doelgroep? Waar vinden wij de juiste koper? Hoe springt uw woning eruit ten
opzichte van de rest? Wat zijn zinvolle werkzaamheden om uw woning optimaal te
presenteren. Welke marketinginstrumenten gaan wij gebruiken? Allemaal vragen
waar wij een duidelijke visie op hebben. Graag drinken wij samen een kop koffie
om te luisteren naar uw verhaal.
Zoeken, tot u bij ons komt
Hoe kom ik er op tijd tussen? Is deze plek wel geschikt voor ons?
Een appartement of toch nog een woonhuis? Wat moet ik bieden? Moet de
woning bouwkundig gekeurd worden? Onze aankoopmakelaar weet de weg, is
doortastend en ontzorgt. Deze investering levert u zeker geld op.
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