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Wie zijn we?

Professioneel, deskundig en toegankelijk

De drie hoofdpijlers van Heilbron Mulders Quint Make-

laardij. Wij hebben als doel om onze klanten optimaal 

te begeleiden, te adviseren en te ontzorgen in het aan- 

en/of verkoopproces van het oude of het toekomstige 

huis. De aan- of verkoper staat centraal. Dit betekent 

dat klanten eigen beslissingen nemen aan de hand van 

door de makelaars gegeven advies. De makelaars kij-

ken niet vanaf de zijlijn toe, maar ze doorlopen geza-

menlijk met de klant het aan- en/of verkoopproces.

Heilbron Mulders Quint Makelaardij

Uw NVM makelaar in regio Achterhoek én Liemers. 

Volledige ontzorging én begeleiding tijdens het aan- 

en/of verkoopproces van uw woning, dat is wat wij 

doen. Een allround dienstenpakket onder één dak; 

hypotheekadvies, aantrekkelijke tarieven én de over-

dracht bij de notaris. Samen met u lopen wij het 

proces op een professionele, deskundige  en vooral 

een toegankelijke manier door.  Met vestigingen in 

Doetinchem, Wehl, Zevenaar en Duiven hebben we 

het voordeel onze expertise te bundelen. 

Wij begeleiden, adviseren en ontzorgen u graag in 

het aan- en/of verkoopproces van uw huis.

Onze makelaars zijn aangesloten bij  NVM  (Neder-

landse Vereniging voor Makelaars) en bij  Vastgoed-

cert; het kwaliteitsregister van makelaars en taxa-

teurs. Dankzij vestigingen in Doetinchem, Wehl, 

Zevenaar en Duiven genieten we het voordeel van 

een groot gebundeld netwerk en een gedeelde  

expertise, waardoor we een vooruitstrevende dienst- 

verlening kunnen waarborgen.



Een nieuw huis kopen

Heeft u kriebels in uw buik en slapeloze nachten om-

dat u uw droomhuis elders heeft gevonden? Wij kun-

nen u bij het aankoopproces begeleiden en deskundig 

advies geven zonder uw droomhuis door een roze bril 

te bekijken. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat 

u een zorgeloos aankoopproces ervaart.

Het aankopen van een nieuw ‘thuis’ is een emotionele 

beslissing. 

Uw woning verkopen

Het verkopen van uw woning is een complexe aangelegenheid 

en brengt veel vragen met zich mee, bijvoorbeeld; “wat is de 

verkoopwaarde en verkooptijd van mijn huidige woning?” 

Alle belangrijke vragen die op zo’n moment spelen kunt u met 

een gerust hart bij ons neerleggen. De onroerendgoedmarkt is 

door de komst van internet veel transparanter geworden. Op het  

internet krijgt u maar één keer de kans om een goede indruk 

achter te laten. Een goede doch juiste presentatie met prach-

tige foto’s en een marktconforme vraagprijs zijn daarom es-

sentieel. 

Als ervaren makelaarskantoor weten wij wat er op ieder mo-

ment in de woningmarkt speelt. Daarbij kunnen we in samen-

spraak met u de juiste verkoopstrategie bepalen.

Door onze regionale markt- en bouwkundige kennis kij-

ken wij met u mee of de woning wel marktconform ge-

prijsd is en of de woning wel of niet in een bouwkundig 

goede staat verkeert. Ook gaan we na of er mogelijke 

planologische en bestemmingsplan technische zaken 

zijn die voor de toekomstige waardeontwikkeling van 

toepassing kunnen zijn. Kortom, juist bij een emotio-

nele beslissing is een zakelijke begeleiding erg prettig, 

dit voorkomt teleurstellingen en ongewenste verras-

singen.

Diensten

Uw woning taxeren 

Door het ruime netwerk van ons kantoor be-

schikken wij over een groot werkgebied waar-

van wij exact weten wat er ‘speelt’ in de onroe-

rend goed markt. Hierdoor zijn wij in staat een 

deskundig waardeoordeel te geven omtrent 

het te taxeren object. Niet alleen handig bij de 

aan- of verkoop, maar ook bij het oversluiten 

van uw hypotheek of andere zakelijke transac-

ties.



“Makelaar die zeer betrokken is 
en waar maakt wat hij belooft.”

Zo zijn alle zaken goed geregeld en kunt u met een 

gerust hart uw droomhuis betrekken. Een geruststel-

lende gedachte. 

Onze werkwijze 

Voor ons staan uw belangen altijd voorop en wij hech-

ten waarde aan open en oprechte communicatie en 

een persoonlijke samenwerking. Om uw behoeften en 

wensen zo goed als mogelijk te bedienen maken we 

op brede schaal gebruik van de beschikbare digitale 

communicatie- en presentatiemogelijkheden. Wel zijn 

wij van mening dat deze inzet nimmer ten koste mag 

gaan van het één-op-één contact met onze opdracht-

gevers. Ons vak is en blijft mensenwerk!

“Ik kan mijn topmakelaar iedereen aanraden 
voor de verkoop van je huis. 
Voor mijn gevoel doet hij net zo zijn best 
voor een miljoenenpand als mijn huis.”

Uw woning financieren

Heeft u uw droomhuis op het oog? Dan bent u ook 

voor een gedegen hypotheekadvies bij ons aan het 

juiste adres. Een huis kopen is namelijk een van de 

belangrijkste financiële beslissingen in uw leven. Een 

deskundig hypotheekadvies is hierbij erg belangrijk. Zo 

doorlopen we samen alle stappen van A tot Z om uw 

droomhuis te verwezenlijken.

Uw woning verzekeren

Bij een passende hypotheek horen ook passende ver-

zekeringen. Omdat iedere leefsituatie weer anders is, 

bekijken we graag samen met u welke verzekering het 

beste bij u past. Wij kunnen dan een pakket op maat 

voor u samenstellen. 

“Verkoop van onze woning is zeer professioneel 

en deskundig opgezet. In de voorbereidingen 

zijn foto’s, video’s en 3D tekeningen gemaakt, 

zodat een mogelijke koper een goed en duidelijk 

beeld krijgt wat hij/zij van de woning kan 

verwachten.”

“Daarnaast ook eerlijk advies gehad over de vraagprijs. 

Niet wat je graag wilt horen, want je wilt natuurlijk de 

hoofdprijs, maar wel duidelijk.”

Funda quotes:



Vestiging Doetinchem
Edisonstraat 90

Vestiging Zevenaar
Grietsestraat 60 B

Vestiging Wehl
Stationsstraat 11

Onze vestigingen in Doetinchem, Wehl, Zevenaar en Duiven

Loop gerust eens binnen voor informatie

Vestiging Duiven
Rijksweg 48 B
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NOTITIES



Wij heten u van harte welkom bij Heilbron Mulders Quint Makelaardij. 
Uw NVM makelaar in regio Achterhoek, Arnhem, Bronckhorst, Liemers, Montferland en Rijnwaarden.

Volg ons via:

Meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Edisonstraat 90  •  7006 RE  DOETINCHEM

t 0314 - 36 33 66  •  e doetinchem@hmqmakelaardij.nl

i www.hmqmakelaardij.nl

Stationsstraat 11  •  7031 BM  Wehl

t 0314-68 08 40  •  e wehl@hmqmakelaardij.nl

i www.hmqmakelaardij.nl

Rijksweg 48 B  •  6921 AH  Duiven

t 0316-78 40 00  •  e duiven@hmqmakelaardij.nl

i www.hmqmakelaardij.nl

VESTIGING DOETINCHEM VESTIGING WEHL

VESTIGING DUIVENVESTIGING ZEVENAAR

Grietsestraat 60 B  •  6901 GW Zevenaar

t 0316 - 58 08 60  •  e zevenaar@hmqmakelaardij.nl

i www.hmqmakelaardij.nl


