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Kennis 
en ervaring
Gecertifi ceerd
Bouwtechnisch
Intern opleiden
en bijscholen
Fulltime 
binnendienstOns team

Twijfelt u over de aanschaf van zonnepanelen? Samen met 
Wunderink ontzorgen wij u van A tot Z. Vanaf het moment dat 
u bij ons aan tafel zit, tot en met de installatie en a� andeling.

Uw voordelen:
• Uw maandlast zakt;
•  Installatie door een erkend installateur;
•  Garantie op de zonnepanelen;
•  Krijg 21% BTW terug op de investering;
•  U investeert in het milieu;
•  Geen gedoe en uitzoekwerk. 

Wij leggen u dit graag uit in een 
persoonlijk gesprek en geven u graag 
duurzaamheidsadvies.

BESPAREN OP UW MAANDLASTEN? 
ZONDER EIGEN GELD TE INVESTEREN?

Kunnen wij u helpen 
verduurzamen? 

Scan de QR-code en 
bekijk de mogelijkheden.

Kunnen wij u helpen 
verduurzamen? 

Kunnen wij u helpen 
verduurzamen? 

Kunnen wij u helpen 

Scan de QR-code en 
bekijk de mogelijkheden.



HET BUITENLEVEN
Heeft u de behoefte om te leven te midden van rust, 
ruimte en groen? Wij helpen u graag met het zoeken 
naar uw droomwoning in het buitengebied. Ook voor 
verkopen, taxeren of advies bent u aan het juiste adres.
www.buitenwonen.nl
info@buitenwonen.nl
088 3230123

DE FULLSERVICE 
DIENSTVERLENING VAN 
EEN VAKMAKELAAR
Als vakmakelaar willen wij u van A tot Z ontzorgen. 
Daar hoort meer bij dan verkopen, aankopen, taxeren of verhuren. 

• Wij geven duurzaamheidsadvies; 
• Wij bespreken de opties van een verbouwing of renovatie; 
•  Wij geven u advies over verhuurmogelijkheden Samen met 

collega’s van Wunderink; weten raad met het fi nanciële plaatje; 
•  Wij helpen u bij het voordelig afsluiten van (gas), water, elektra, 

internet en andere contracten; 
•  Wij hebben connecties met verschillende lokale ondernemers. 

Van het verhuizen zelf, het energielabel regelen, het leeghalen 
van de woning of stijladvies;

•  Wij hebben verstand van monumenten, duurzaamheid en zijn wij 
maatschappelijk betrokken in ons werkgebied;

• Wij hebben ervaring met het herbestemmen van (agrarische) locaties. 

WAT IS UW 
WONING WAARD?

Scan de QR-code om een 
waardebepaling van 

uw woning aan te vragen!

Croddendijk 6 A en B,  Lettele

Langestraat 64, Deventer

Walstraat 4 A, B en C, Deventer
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Meer van ons?  @Vrielinkmakelaars  @Buitenwonen


