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ÚW MAKELAAR
IN ROTTERDAM EN OMSTREKEN

RE/MAX Totaal Makelaars 
is sinds 2020 gevestigd 
aan de Goudsesingel in 

Rotterdam. Hiervoor hebben 
we als kantoor 10 jaar aan de 
Straatweg gezeten. En ooit 
zijn we in 2005 gestart aan 
de Oudedijk in Kralingen. 
RE/MAX Totaal Makelaars is 
onderdeel van een wereldwijd 
franchiseconcept dat bestaat 
uit zelfstandig ondernemers. 
Op ons kantoor hebben we 

een groot team makelaars die 
onder één naam en beeldmerk 
hun diensten aanbieden en 
elk specialist zijn in hun eigen 
wijk. We zijn aangesloten bij 
de brancheorganisatie VBO 
Makelaar, dit waarborgt dat u 
met een deskundige te maken 
heeft. 

Wat voor ons het meest belang
rijk is, is dat de klant bij ons 
centraal staat. We stellen 

samen met u een duidelijk 
marketingplan en de beste prijs
strategie vast, waardoor uw 
woning goed onder de aandacht 
gebracht wordt.  
We zijn met ons kantoor vooral 
actief in Rotterdam, Hoogvliet, 
Spijkenisse, Vlaardingen, Capelle 
aan den IJssel en Lansingerland. 
Ieder van onze makelaars heeft 
zijn of haar wijkspecialiteiten en 
samen kennen wij de hele stad 
en regio.
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RE/MAX Totaal Makelaars begeleidt u graag bij de aankoop van 
een woning of appartement. Uw aankoopmakelaar voert een 
actief aankoopbeleid waarbij u tijdens het gehele proces op 

een persoonlijke wijze wordt geholpen! 

Als VBO makelaar zijn wij uw specialist op het gebied van onroeren
de zaken. Het lidmaatschap van de VBO (Vereniging Bemiddeling 
Onroerend Goed) waarborgt dat u met een deskundige te maken 
heeft. De aankoopmakelaars van RE/MAX Totaal Makelaars zijn allen 
woonachtig in het werkgebied, waardoor zij de markt goed kennen 
en op de hoogte zijn van alle ins en outs. 

Bovendien is RE/MAX Totaal Makelaars jaarlijks betrokken bij veel 
transacties in en om Rotterdam. Wij zien hoe de markt zich beweegt.

BEGELEIDING TIJDENS HET
GEHELE AANKOOPPROCES

AANKOOP 



Wat zijn de voordelen?

Dagelijks bemiddelen wij bij de aan en 
verkoop van woningen en werken wij de beste 
strategieën uit om een hoge tevredenheid 
bij onze klanten te realiseren. Als lokaal 
georiënteerd makelaar en met onze jarenlange 
ervaring weten wij precies waar de kansen en 
valkuilen liggen. 
 

EEN WONING KOPEN MET EEN 
RE/MAX AANKOOPMAKELAAR

Dankzij marktonderzoek weten wij precies wat 
er speelt in de huidige markt en kunnen wij 
daar op de juiste manier op inspelen. Heeft 
u zelf moeite met het onderhandelen over 
onder andere de prijs en voorwaarden voor 
uw droomwoning? Geen zorgen, ook dit is een 
onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden. 

Wij zijn u hiermee graag van dienst!
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Voordelen op een rij:

• Betrokken bij het aankoopproces van A tot Z
• Uitsluitend aan de kant van de koper
• Groot netwerk, waardoor de aankoopmakelaar 

snel op de hoogte wordt gebracht van nieuw 
aanbod dat precies op uw wensen en eisen 
kan aansluiten 

• Verkoopmakelaar gaat vaak liever in zee met  
een aankoopmakelaar, aangezien het verkoop
proces hierdoor gemakkelijker verloopt en de 
transactie een grotere slagingskans heeft

• Onze dienstverlening is op basis van no cure, 
no pay



STAP 1 
KENNISMAKING 

STAP 2
WOONWENSEN 

STAP 3 
BEZICHTIGINGEN 

• Wie zijn wij?
• Flexibele tijden
• Kennis van de lokale markt
• Situatie opdrachtgever in kaart 

brengen
• Eén gezicht, korte lijnen 
• Heldere tarieven
• Korting bij de combinatie bij verkoop

• Hoe ziet uw droomwoning 
eruit? 

• Hypotheekmogelijkheden
• Inventarisatie van de 

behoefte
• Tijdsplanning

• Afspraken plannen
• Begeleiding bezichtiging 
• Bijzonderheden en staat van 

onderhoud bespreken 
• Opvragen/ documenten  

beoordelen

STAPPENPLAN 
AANKOOPPROCES 
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STAP 4
AANKOOP 

STAP 5
ADMINISTRATIEVE 

AFHANDELING  

STAP 6 
OVERDRACHT 

STAP 7
NA DE AANKOOP 

• Juridische aspecten
• Marktonderzoek
• Waardebepaling van de woning 
• Onderhandelen over de prijs
• Voorwaarden bespreken
• Bevestigen bod / mondelinge 

overeenkomst 
• Begeleiden bij taxatie en 

notariskeuze en bouwkundige 
keuring

• Gegevens koopovereenkomst 
aanleveren

• Koopovereenkomst 
controleren en bespreken

• Ontbindende voorwaarden 
monitoren

• Documentatie notaris 
controleren

• Inspectie van de woning
• Meterstanden
• Begeleiding bij de notaris 
• Sleuteloverdracht

• Ook na de aankoop zijn 
wij bereikbaar voor al 
uw vragen 



Groter wonen, kleiner wonen, andere soort 
woning, weg uit de buurt... U kent het 
waarschijnlijk wel. Het begint te kriebelen 
om te gaan verhuizen! Maar, wat nu? Hoe 
gaat dit allemaal precies in zijn werk? 
Welke stappen moet ik zetten om mijn 
woning te verkopen? Wij helpen u daar 
graag bij! 

De makelaars van RE/MAX Totaal Makelaars 
hebben jarenlange ervaring, kennis van de 
lokale markt en een uitgebreid netwerk. 
Wij streven ernaar om uw woning tegen de 
beste prijs en voorwaarden in een zo kort 
mogelijke periode te verkopen. 

Allereerst zijn wij u graag van dienst 
bij het bepalen van de waarde van uw 

woning, waarna wij een verkoopstrategie 
opstellen en de verkoopprocedure volledig 
doornemen. Vervolgens verzorgen wij een 
prachtige presentatie van uw woning en 
geven u advies op het gebied van styling 
en afwerking. Op deze manier is uw woning 
volledig klaargestoomd voor de verkoop! 
Wanneer de woning verkoopklaar is, 
maken wij professionele en realistische 
foto’s, en optioneel 360 graden foto’s 
en een video. Deze zullen wij gebruiken 
in de brochure, in (online) advertenties, 
op onze website, Funda en doelgerichte 
social mediacampagnes! Bovendien zorgen 
wij voor (digitale) plattegronden van uw 
woning, waardoor uw woning de maximale 
mediaaandacht krijgt. Zo worden er zoveel 
mogelijk potentiële kopers bereikt! 

UW WONING VERKOPEN?
VERKOOP 
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Wat is de huidige waarde van 
jouw huis? Soms zal de waarde 
je meevallen, maar soms ook 

niet. Een RE/MAX makelaar kan GRATIS en 
vrijblijvend een waardebepaling voor jouw 
woning verrichten.

Gratis en vrijblijvend
Vanzelfsprekend is een waardebepaling 
slechts een momentopname. Er zijn 
verschillende factoren die van invloed zijn 
bij het bepalen van de waarde van een huis. 
Verbouwing en de staat van onderhoud 
beïnvloeden de waarde van het huis. 
Bovendien zal de marktwaarde worden 
beïnvloed door de omgeving, de ligging, 
vraag en aanbod van lokale omgeving, 
maar ook landelijke trends zoals dalende of 

stijgende hypotheekrentes en beleid vanuit 
de overheid. Uw RE/MAX makelaar heeft 
lokale kennis en expertise om uw woning 
op basis van al deze factoren op de juiste 
waarde te schatten.

Verkoop je huis via RE/MAX
Een waardebepaling door een RE/MAX 
makelaar is geheel kosteloos en vrijblijvend, 
u bent niet verplicht hier daadwerkelijk iets 
mee te doen, Wel is het prettig om de lokale 
kennis en deskundigheid van jouw RE/
MAX makelaar te gebruiken om een goede 
indruk te krijgen van wat jouw huis gaat 
opbrengen. Een RE/MAX makelaar staat 
ook buiten de reguliere kantoortijden voor u 
klaar.

GRATIS WAARDEBEPALING



STAP 1 
KENNISMAKING 

STAP 2
INVERKOOPNAME

STAP 3 
 MARKETING 

STAP 4
BEZICHTIGINGEN

STAPPENPLAN 
VERKOOPPROCES 

• Wie zijn wij?
• Flexibele tijden
• Kennis van de lokale markt
• Inventariseren wensen 

opdrachtgever 
• Heldere tarieven
• Één gezicht, korte lijnen

• Concurrentieanalyse
• Waarde, prijs en strategie bepalen 
• Afspraken vastleggen in opdracht 

tot bemiddeling 
• Invullen lijst met zaken en de 

vragenlijsten deel A en B 
• Aanleveren diverse documenten  

• Uitgebreide en professionele 
fotoreportage van de woning 
(foto’s met optioneel video en 
360° foto’s) 

• (Digitale) plattegronden in 2D 
en 3D van de gehele woning 

• Het verzorgen van een 
complete verkoopbrochure 
van uw woning

• Opstarten marketing
• Keuze uit promotiepakketten
• Social media 

• Begeleiden van potentiele 
kopers bij de bezichtigingen 
van uw woning 

• Organiseren van een 
KOM&KIJK en/of een OPEN 
HUIS 

• Zo veel mogelijk in blokken 
gepland 

• Door uw eigen makelaar 
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STAP 5
 VERKOCHT

STAP 6 
OVERDRACHT 

STAP 7
NA DE VERKOOP 

• Onderhandelingen over de 
koopsom en voorwaarden

• Opstellen en bespreken 
van de koopovereenkomst 

• Regelen van het contact 
met de notaris en het 
bewaken van de data in de 
koopovereenkomst 

• Inspectie van de woning vastleggen 
op inspectieformulier

• Begeleiding bij de oplevering en 
overdracht van uw woning 

• Opnemen van meterstanden

• Ook na de verkoop kunt 
u altijd bij ons terecht 
voor advies en hulp 
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TAXATIE

1.  Het vaststellen van de juiste marktwaarde 
2.  Het aanvragen van een financiering voor de 

aankoop van een woning 
3.  Betere onderhandelingspositie bij de aankoop 

van een woning 
4.  Fiscale redenen
5.  Oversluiten of aanpassen van uw hypotheek 
6.  Bepalen van de herbouwwaarde

Bij een taxatie bepaalt de taxateur, na het opnemen 
van de woning, aan de hand van recente transacties 
van vergelijkbare woningen en de huidige markt
omstandigheden de waarde van uw woning. 
De uitkomst hiervan wordt verwerkt in een (gevalideerd) 
taxatierapport. Het is belangrijk dat een taxatie door 
een gecertificeerde taxateur wordt uitgevoerd die 
de juiste kennis heeft op bouwkundig, economisch, 
juridisch niveau en goed op de hoogte is van de lokale 
markt(omstandigheden). 

Een taxatierapport wordt gevalideerd door het 
Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), zo 
bent u verzekerd van kwaliteit en een betrouwbaar 
taxatierapport!

Er zijn een aantal redenen waarom u een taxatie kunt 
laten verrichten, namelijk: 



Bij RE/MAX zorgen we ervoor dat je > graag naar u op de best 
mogelijke manier een huis kunt verkopen. Hiervoor gebruiken we multi
inzetbare producten die naar uw wensen aangepast kunnen worden. 
Deze diensten verbeteren we continu, want wij geloven in innovatie en 
gaan altijd met de tijd mee. 

FOTOGRAFIE
Met professionele beeldrapportage door onze vakfotograaf verrijkt uw 
woningpresentatie en onderscheidt u zich van de rest. Onze fotografen 
zijn uitgerust met professioneel materiaal om uw woning, de omgeving 
en de sfeer perfect in beeld te brengen. Gemiddeld worden er 25 foto’s 
geselecteerd en bewerkt voor Funda en de verkoopbrochure.

360O FOTOGRAFIE
Door een panoramafoto heeft de kijker het idee zich midden in 
de gefotografeerde ruimte te bevinden. Het geeft namelijk de 
mogelijkheid om de hele ruimte in één keer te bekijken. Meerdere 
panoramafoto’s aan elkaar vormen een virtuele tour. Dit geeft de 
beleving dat u door het huis heen loopt. Panoramafoto’s of een virtuele 
tour worden op Funda geplaatst.

VIDEO
Een aantrekkelijke video brengt uw woning overzichtelijk in beeld. Het 
is een perfecte aanvulling op een fotosessie om een nog betere indruk 
van de woning te geven. In combinatie met woningfotografie 
en de juiste omschrijving van uw huis kan dit het verschil betekenen. 
Een online video is aansprekende, attentie verhogende promotie van 
elke woning. 

UW WONING UNIEK UITGELICHT!
Uw woning word gefotografeerd vanaf 8 meter hoogte. Dit geeft een 
completer overzicht van de woning en levert verrassende, mooie en 
creatieve beelden op! 

AANVULLENDE FOTOGRAFIE
Voor sommige woningen is het interessant om meer foto’s te laten 
maken. Zo worden de unieke verkoopargumenten van een woning, 
zoals een bijzondere ligging of speciaal afwerkingsniveau benadrukt. 

INMETEN
Verzeker uw potentiële kopers van correcte informatie over inhoud en 
gebruiksoppervlakte van uw woning. Wij meten de woning volgens 
de Branchebrede Meetinstructie (BBMI) in, kleuren de ruimtes in en 
tekenen hiermee een plattegrond.

PRODUCTEN
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PLATTEGRONDEN
Maak indruk met de mooiste plattegronden. Door middel van 
plattegronden kunnen bezoekers op Funda uw woning in 2D en 3D 
bekijken. Met de interactieve Fundaplattegronden kunnen woningen 
worden ingericht en in 3D worden bekeken. Zo krijgen bezoekers een 
beter idee van de mogelijkheden die de woning biedt.

VERKOOPTEKST
De verkooptekst van uw woning wordt door ons professioneel en 
doelgroepgericht geschreven. Bijzondere verkooppunten en andere 
belangrijke kenmerken van uw woning worden in een kort en bondig 
verhaal uitgelicht.

RE/MAX BORD
Breng uw te koop staande woning goed onder de aandacht met 
onze herkenbare roodwitblauwe makelaarsborden. Vooral de 
“nietactieve”kopers of woningzoekenden kunnen hierdoor toch 
nieuwsgierig worden.

RE/MAX BROCHURE
Door middel van een professionele brochure worden alle onderdelen 
zoals de foto’s, plattegronden, teksten en kadastrale·gegevens van 
uw pand op een mooie, overzichtelijke en aantrekkelijke manier 
gepresenteerd. 

INTERIEURSTYLIST
RE/MAX werkt samen met een woningstylist. Het is verrassend om te 
zien wat een paar kleine aanpassingen met uw woning kunnen doen. 
Dat onze woningstylist helpt met een goede succesvolle verkoop. Is in 
praktijk inmiddels bewezen.



HYPOTHEKEN
Een huis kopen doe je niet zomaar, dat 
is een belangrijke beslissing. Bovendien 
komt er heel wat bij kijken, zoals de 
hypotheek! Bij de keuze voor een 
hypotheek komt u voor een groot aantal 
afwegingen te staan. 

Bij een hypotheek is niet alleen uw 
huidige situatie van belang, er zijn 
namelijk meerdere factoren die 
meespelen. Denk hierbij aan de rente, 
uw inkomen, uw gezinssituatie en fiscale 

regelingen die gedurende de looptijd 
van de hypotheek niet gelijk blijven. 
Om een juiste keuze te maken uit alle 
hypotheekvormen en voorwaarden, is 
een goed hypotheekadvies onontbeerlijk. 

RE/MAX Totaal Makelaars werkt samen 
met diverse relaties waarbij u terecht 
kunt voor een hypotheek die precies bij 
uw wensen en mogelijkheden past! Wilt u 
direct een vrijblijvend hypotheekgesprek 
aanvragen? Neem gerust contact op!
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Ilona Schuller
Makelaar 
0641223140 
ilonaschuller@remax.nl

Maxelle Quint 
Makelaar 
0611920862 
maxellequint@remax.nl

Brigitte Kloeg 
Personal assistant
010453 59 25

Leontien Schrijver 
Office manager
010453 59 20

Debbie Hilberding 
Makelaar 
0619436975 
debbiehilberding@remax.nl

Bernice Silva 
Makelaar  
0624222634 
bernicesilva@remax.nl



Remko Schrijver 
Makelaar & kantooreigenaar 
0620115278 
remkoschrijver@remax.nl

Richard Baldew 
Makelaar 
0624950621 
richardbaldew@remax.nl

Mike Lamnadi 
Makelaar 
0615511448 
mikelamnadi@remax.nl

Rieki den Hartogh
Makelaar 
0620622268 
riekidenhartogh@remax.nl

Monique Ijzelenberg 
Makelaar 
0645770367 
moniqueijzelenberg@remax.nl

Yuri van den Ende 
Makelaar 
0641349676 
yurivandenende@remax.nl



Gemiddelde klantenscore 9,5

Enthousiasme 9,5

Snelheid van reageren 9,6

Afspraken nakomen 9,6

Creativiteit  9,3

Marktkennis 9,7

Bron; wieisdebestemakelaar.nl
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“Ik ben erg 
tevreden over het 
verkoopproces met  
RE/MAX. Ze zijn zeer 
flexibel, hebben een 
snelle afhandeling 
en geven veel 
duidelijkheid over 
uitspraken.”

“Ons huis is zeer snel 
verkocht en wij zijn 
meer dan gelukkig 
met het mooie 
resultaat! Perfecte 
service op maat, 
altijd bereikbaar en 
uitstekende 
kennis van de 
markt.”

“RE/MAX is flexibel 
en denkt heel goed 
mee, altijd goed 
te bereiken, ook 
in de avonden en in 
het weekend! Alles 
is soepel verlopen 
en in een hele korte 
rijd is mijn huis goed 
verkocht.”



KWALITEIT  U heeft besloten uw woning te gaan verkopen en wij nemen 
dit zeer serieus. Door onze unieke werkwijze krijgt de kijker de beste indruk 
en als verkoper het beste resultaat.

NO CURE, NO PAY  Alle RE/MAX makelaars werken op basis van No 
Cure, No Pay. Als het ons niet lukt om uw woning te verkopen bent u ons 
geen courtage, boete, abonnements of intrekkingskosten verschuldigd! 

VOLLEDIGE BEGELEIDING  Wij begeleiden u vanaf het kennisma
kingsgesprek tot en met het tekenen bij de notaris. Elke stap in het verkoop
proces wordt door ons op professionele wijze afgehandeld.

PUBLICATIE  Wij bieden uw woning zowel op globaal als op lokaal ni
veau aan bij alle grote websites. Zo zorgen wij ervoor dat uw eigendom de 
aandacht krijgt die het verdient. 

LOKALE KENNIS  Wij hebben al meer dan 15 jaar ervaring in de lokale 
markt. Wij weten wat er speelt en zijn ervan overtuigd dat wij u goed kun
nen adviseren over uw woning en de woningen in de omgeving. 

SERVICE NAAR UW BEHOEFTEN  Als zelfstandig ondernemer zijn 
wij zeer flexibel en bereid u in ieder opzicht zo goed mogelijk van dienst 
te zijn. Wat het ook is, wij zullen altijd proberen ervoor te zorgen dat het 
slaagt! 

PROFESSIONEEL KANTOOR  Wij, en velen met ons, zijn enthousiast 
over onze werkwijze en ons kantoor is uitgerust met de nieuwste techno
logie en gereedschappen. U bent van harte welkom om een keer langs te 
komen. 

PERSOONLIJKE COMMUNICATIE  Wij houden u persoonlijk op de 
hoogte en betrekken u bij alle stappen in het verkoopproces.

GROOT NETWERK  RE/MAX Totaal Makelaars is onderdeel van het 
grootste makelaarsconcern ter wereld welke de meeste woningen wereld
wijd verkoopt. Dit zorgt voor een zeer uitgebreid en professioneel netwerk. 
In veel gevallen hebben we al iemand die uw woning graag komt bekijken! 

WAAROM RE/MAX
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WERELDWIJD NUMMER ÉÉN 
IN DE MAKELAARDIJ
Sinds het ontstaan in het jaar 1973 is RE/MAX gegroeid tot 
‘s werelds grootste franchiseorganisatie in de makelaardij.

Circa 120.000 
geassocieerden 
wereldwijd

45 jaar van 
consistente 
groei

Meer dan 7500 
onafhankelijke 

kantoren

Meer dan 
100 landen



AMERICA

Argentina
Belize
Bolivia
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexico
Nicaragua

Panama
Paraguay
Peru
Suriname
United States
Uruguay
Venezuela

CARRIBEAN

Antigua & Barbuda
Aruba
Bonaire
Cayman Islands
Curacao
Dominica

Dominican Republic
Grenada
Jamaica
Puerto Rico
St. Bartheleny
St. Kitts & Nevis
St. Maarten/St. Martin
Turks & Caicos
U.S. Virgin Islands

EUROPE

Albania
Armenia
Austria
Azerbaijan

Bosnia Herzegovina
Belarus
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Estonia
Finland
France
Germany
Georgia
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Israel

Italy
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Monaco
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia

Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom

MIDDLE EAST

Bahrain
Jordan
Kuwait
Lebanon
Oman
Qatar
Saudi Arabia

United Arab Emirates

AFRICA

Botswana
Cape Verde
Egypt
Ghana
Kenya
Lesotho
Mauritius
Morocco
Mozambique
Namibia
Nigeria
South Africa

Swaziland
Tanzania
Tunisia
Uganda
Zambia

ASIA/PACIFIC

Australia
China
Guam
India
Indonesia
Japan
Malaysia
New Zealand

Northern Mariana Island
Palau
Philippines
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Thailand

RE/MAX
Worldwide

• RE/MAX staat voor: Real Estate Maximums.
• RE/MAX is de enige internationale makelaar die be

kend is in meer dan 100 landen wereldwijd, met meer 
dan 7000 kantoren en meer dan 125.000 makelaars. 

• RE/MAX is in 1973 opgericht in Denver, Colorado 
(Verenigde Staten). Hiermee was RE/MAX de eerste 
makelaar die de intentie had om een internationaal 
netwerk te creëren.
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MIDDLE EAST

Bahrain
Jordan
Kuwait
Lebanon
Oman
Qatar
Saudi Arabia

United Arab Emirates

AFRICA

Botswana
Cape Verde
Egypt
Ghana
Kenya
Lesotho
Mauritius
Morocco
Mozambique
Namibia
Nigeria
South Africa

Swaziland
Tanzania
Tunisia
Uganda
Zambia

ASIA/PACIFIC

Australia
China
Guam
India
Indonesia
Japan
Malaysia
New Zealand

Northern Mariana Island
Palau
Philippines
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Thailand

RE/MAX
Worldwide

• RE/MAX is de best bekende makelaardij in de wereld, 
die wereldwijd meer woningen & eigendommen ver
koopt dan andere makelaardijen. 

• Uitstekende service voor de klant staat al 40 jaar 
centraal bij RE/MAX.



MAKELAARSGROEPTOTAAL MAKELAARS

   
010453 59 20
totaal@remax.nl
www.remaxtotaal.nl


