Geef uw eigendom meer aandacht !

Onze troeven:

Bij BiX estate komt de klant eerst !

• Eigen “Landmeter – expert onroerende goederen”
voor een correcte schatting.

Of u nu een pand te koop of te huur
aanbiedt, of er net één zoekt,
bij ons bent u allerbelangrijkst.

• Grote bouwtechnische en juridische kennis
om koper EN verkoper optimaal bij te staan.

Pas als u tevreden bent over ons werk,
kunnen wij fier terugblikken !

• Een zeer nauw en persoonlijk contact.
Ieder dossier heeft 1 contactpersoon.

Want, laat ons eerlijk zijn,
eigenlijk bent u onze beste reclame.

• Een groot netwerk om uw eigendom aan
het brede publiek kenbaar te maken.

0478 56 44 40
saskia@bixestate.be

Indien een verkoop
NIET PLAATSVINDT,
worden ook
GEEN KOSTEN
aangerekend.
Logisch toch ?
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0473 70 63 72
xavier@bixestate.be

Bram Maes

Xavier Van Betsbrugge

BiX estate houdt nauwe COMMUNICATIE met u, de
verkoper. U blijft steeds op de hoogte van de stand
van uw dossier, het aantal kandidaat-kopers en hun
opmerkingen. Er wordt kort op de bal gespeeld en snel
actie ondernomen waar nodig.
Doordat 1 contactpersoon het volledige dossier
opvolgt, blijft de relatie tussen BiX estate en de verkoper
optimaal vanaf de eerste ontmoeting tot bij het
verlijden van de akte.

Saskia Desmet

1 dossier = 1 contactpersoon

0473 70 63 71
bram@bixestate.be

maar... wij doen meer !

GRATIS en VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING
als basis voor een realistische verkoopprijs en vlotte verkoop.
WETTELIJK VERPLICHTE ATTESTEN
worden door ons verzorgd. (EPC, Bodemattest, Elektriciteitskeuring,...)
TECHNISCHE KWALITEITEN en MOGELIJKHEDEN

Verlijden van de akte
Wij houden eraan u bij te staan tot bij
het verlijden van de akte.

van uw eigendom worden vlot herkend en in kaart gebracht.
Extra service
Door de sterk technisch-wetenschapvan begin tot bij het verlijden van de akte.
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