
WAARSCHUWING! 

U kunt besluiten dit niet te lezen maar dan mist u de 
kans om uw pand te verkopen. 

Reageer snel voordat u dadelijk te laat bent 
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   De allerlaagste courtage van Nederland 

Zero Makelaars  
De eerste makelaar van Nederland  

met 0% courtage! 
 

Mis dit niet. 
 

Wij zijn een traditioneel kantoor maar bieden een geheel nieuwe 
trend die u niet wilt missen. 

Wij willen u de kans geven om tegen  
0% courtage, 100% makelaar in te schakelen. 

Wij richten ons Speciaal op mensen die zelf hun huis verkopen. 
Waarom? Omdat wij u kunnen helpen. 

 
U hoeft vanaf nu nooit meer af te zien van een makelaar omdat de 

kosten maar blijven doorlopen. 
Wij bieden u echt 100% makelaar voor 0% courtage. 

Het is alsof u gratis naar de film mag, als uit eten zonder te 
betalen, wonen zonder hypotheek, verzekeren zonder premie te 

betalen of alsof u gratis op vakantie gaat. 
 

Wij hebben een speciale methode ontwikkeld waarbij we ons op 
een bijzondere manier laten betalen. Maar 1 ding is zeker:  

U betaalt 0% courtage en geen maandelijkse of wekelijkse kosten! 

 
HET KLINKT TE MOOI OM WAAR TE ZIJN, DAT SNAPPEN WE 

OOK. MAAR …. BELOOFD IS BELOOFD. 

 nog nooit vertoond! 
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Laat ons 
knokken 
voor uw 
verkoop 
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  De allerlaagste courtage van Nederland 

 

Wat krijgt u voor 0% courtage? 
 

√ Gratis gebruik zoekersbestand  
√ Site met 20.000-25.000 hits per maand 

√ Gratis Real Estate Coach 
√ 25 jaar saleservaring 

√ Gratis second opinion 
√ 7 dagen in de week bereikbaar voor nog meer kopers 

√ Gratis koopaktes met ‘no risk clausule’ 

√ Erkend leerschool bedrijf 
√ Met AFM vergunning voor gratis hypotheekadvies 

√ Gratis adverteren op meer dan 20 websites voor nog meer  bezoekers 

√ Inzage in digitaal verkopersdossier 
√ Gratis makelaar met zwarte band in onderhandelen 

√ De Grootste Kans op de Hoogste Verkoopprijs 
 

En nog veel meer……….. 

Wauw! 
dat is  
zo gek 
nog 
niet! 
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Wat u BESLIST moet weten voordat u uw huis verkoopt 

Opvallend is dat vele zelfverkopers meestal heel wat geld laten liggen.  
Ze zijn vaak nauwelijks bereikbaar zodat kopers al snel hun belangstelling 

verliezen. Als we al contact kregen wist men vaak niet goed wat te zeggen of 
gaf men veel te snel aan dat de prijs nog flink omlaag kon.  

Alleen maar om kijkers te krijgen. Dat kan anders…. 
Een simpele kleine vraag wordt altijd door zelfverkopers vergeten te stellen. 
Ze saboteren zichzelf. Wij verklappen u welke vraag u minstens moet stellen! 

 
Daarbij waren de panden nauwelijks op internet vindbaar, of slechts op een 

enkele site. Veelal voorzien van slechte foto’s en verkeerde teksten.  
Een koper is dan op voorhand al zijn interesse kwijt. 

U moet de concurrentie in uw straat juist  wegblazen. Wij weten hoe!  
 

De meeste kopers kwamen met de opmerking het onprettig te vinden om zelf 
met een eigenaar te onderhandelen en kochten liever een huis bij ons of een 
andere makelaar. Panden met een makelaar ertussen werden dus veel vaker 

maar ook vele malen sneller verkocht.  
Hoe langer uw huis te koop staat, des te lager uw prijs! 

 
Ook op juridisch, bouwkundig en financieel gebied stapelden zich de blunders 

vaak op. Kopers die al een compleet huis verbouwden maar later helemaal 
geen hypotheek kregen zijn daar een voorbeeld van.  

Wat echter nog het meest van alles bleef hangen is toch wel het feit dat 
zelfverkopers vaak als ‘amateur’ gingen onderhandelen met een door ons, of 

een andere makelaar, professioneel begeleide koper.  
De verkoper dacht geld te hebben bespaard op een verkoopmakelaar maar 
ontdekte pas achteraf dat hij meer kwijt was dan hij ooit had gedacht. De 
slimme koper betaalde voor een aankoopmakelaar en verdiende zijn geld 

ruimschoots terug.  
Zelfverkopen is dus als beginnen met voetbal maar dan gelijk met 3-0 achter. 
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Bent u 100% gemotiveerd?? Bel ons, want wij zijn op zoek naar u!  
 

Twijfelt u? Bel dan niet. 
Wij nemen maar een beperkt aantal woningen in portefeuille en zijn 

dan ook selectief in het aannemen van opdrachtgevers.  
We nemen elk pand maar niet elke klant. 

Alleen als u echt 100% gemotiveerd bent om te verkopen kunnen wij 
u dit concept aanbieden.  

Alleen dan is de kans  op succes het hoogst en is het voor ons ook 
interessant. Falen is geen optie, dus kijken wij goed naar wie u bent. 

 
Reageert u al binnen 1 week na ontvangst van deze brochure dan 

kunt u gegarandeerd meedoen in ons systeem. 
 

info@zeromakelaars.nl | 046-30 200 30 
Zeromakelaars is een formule van Specialisatie Makelaars 
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  De allerlaagste courtage van Nederland 

 

Wat krijgt u voor 0% courtage? 
 

√ Gratis gebruik zoekersbestand  
√ Site met 20.000-25.000 hits per maand 

√ Gratis Real Estate Coach 
√ 25 jaar saleservaring 

√ Gratis second opinion 
√ 7 dagen in de week bereikbaar voor nog meer kopers 

√ Gratis koopaktes met ‘no risk clausule’ 

√ Erkend leerschool bedrijf 
√ Met AFM vergunning voor gratis  hypotheekadvies 

√ Gratis adverteren op meer dan 20 websites voor nog meer  bezoekers 

√ Inzage in digitaal verkopersdossier 
√ Gratis makelaar met zwarte band in onderhandelen 

√ De Grootste Kans op de Hoogste Verkoopprijs 
 

En nog veel meer……….. 

Omdat we het zelf haast ook niet geloven nog 1 keer : 
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