
Een huis kopen 
of verkopen…
… zoiets doet u toch  
niet elke dag?

 
Wij kunnen u daarbij helpen!

Wilt u uw eigendom 
verkopen of een 
pand kopen? 
In beide gevallen is Immo 
Goeron een betrouwbare 
partner. Goeron kent de 
marktwaarde van het 

onroerend goed in uw streek heel 
precies. Dat levert een nauwkeurige waardebepaling op 
en dat is essentieel voor elke transactie in onroerend 
goed. 
 
Tot in de puntjes:

Wij zetten alle administratieve stappen die aan een ver-
koop gebonden zijn: inwinnen van stedenbouwkundige 
inlichtingen, energieprestatiecertificaat (EPC), elektrici-
teitskeuring, conformiteitsattest stookolietank … 
Het verkrijgen van deze verplichte documenten is in onze 
kosten inbegrepen.  

Checklist
Vraag naar onze checklist over alle stappen die u moet 
zetten i.v.m. de aankoop of verkoop van een huis.  
Download uw exemplaar op www.immogoeron.be

Wilt u uw eigendom verhuren  
of een pand huren?
Vastgoed is en blijft een investering waarvan u ten volle 
wilt genieten. Moeiteloos en zonder zorgen. Wij hande-

len de uitgebreide administratie die bij 
een (ver)huur komt kijken nauwkeurig 
voor u af. Van plaatsbeschrijving bij aan-
vang of afloop van de huur, huurcontrac-
ten, verzekeringen…  tot een uitstekende 
klusjesdienst. 

Aarzel niet onze checklist i.v.m. huren 
en verhuren te vragen. 
Download uw exemplaar op  
www.immogoeron.be

Een deskundig team
Immo Goeron bundelt zijn krachten met verschillende 
praktijkervaringen in landmetingen en vastgoedbemid-
deling. Immo Goeron is een deskundig en goed georga-
niseerd team onder leiding van Pieter Goeron. Deze 
kent uw streek, de lokale besturen en de actuele markt-
prijzen in uw buurt en is goed op de hoogte van alle 
stedenbouwkundige en juridische bepalingen. 
Dat geeft u meteen een voorsprong! 

Wilt u meer weten?
Neem vrijblijvend contact met Immo Goeron:
Schrieksebaan 25, 3120 Tremelo • Tel.: 0472 63 19 74
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Vastgoed, door het oog van de landmeter



Het gebeurt niet elke dag dat u 
een huis verkoopt of er zelf één koopt. 

Het is een belangrijke stap in uw leven. U krijgt te 
maken met bedragen waar u niet elke dag mee 

omspringt.  Als koper wilt u de laagst mogelijke prijs, 
als verkoper de hoogste. Daar kan Immo Goeron als 

bemiddelaar voor 
u optreden.  

Dat is ons vak.

Maar eerst moet u een huis of koper vinden!

Ook daar staat Immo Goeron u met raad en daad bij.  
Immo Goeron heeft enerzijds  een uitgebreide porte-
feuille met huizen, appartementen en bouwgronden. 
Anderzijds beschikken we over een groot aantal 
kandidaat-kopers op zoek naar een eigendom. 
Dus zowel als koper of als verkoper bent u bij Immo 
Goeron aan het goede adres.  
Wij vinden wat u zoekt. 

Wat voor ù telt is wat uw makelaar voor ù doet!  

Immo Goeron stelt zich tot doel elke transactie snel en 
efficiënt af te ronden met aandacht voor ùw kant van 
de zaak. Het gaat tenslotte om een ingrijpende ge-
beurtenis met een groot financieel engagement. 
Dat verliezen wij nooit uit het oog. 
Daar kunt u op vertrouwen.
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Wij vinden 
wat u zoekt!

Gratis schatting 

De kostprijs van een nauwkeurige 

schatting van uw eigendom beloopt 

al snel 300 à 400 euro. 

Deze kost wordt u, als de verkoop 

doorgaat, niet aangerekend. 


