Wist u dat Agimobel ook uw immopartner is?
Dag meneer, mevrouw

Prettig 2015!
Het strand ligt er heerlijk verlaten bij. Kerstverlichting siert de straten. En stemmige muziek
weergalmt in de winkels. Dat betekent dat de eindejaarsperiode nadert.
Uw syndicus wenst u alvast een schitterend 2015.

Ook in het nieuwe jaar blijft u op ons rekenen voor het beheer van uw gebouw.
Wist u dat Agimobel zelfs nog meer voor u doet?

Uw partner bij verkoop …
Een nieuw jaar brengt nieuwe plannen. Misschien wilt u uw appartement verkopen. Agimobel helpt
u graag, want wij kennen uw pand door en door. Info over algemene kosten, uitgevoerde
werkzaamheden, werk- en reservekapitaal, …? U en uw kandidaat-koper krijgen het in een
vingerknip. U rekent ook op ons voor:
•

publiciteit – Uw appartement staat in de kijker via ons etalageraam, onze website,
populaire immosites, papieren advertenties, …

•

bezichtiging – U krijgt bezoekers over de vloer via afspraken die wij voor u regelen.
Uiteraard zijn we zelf aanwezig voor een woordje uitleg.

•

administratie – U laat de nodige paperassen zoals keuringsattesten en contracten door
ons verzamelen en in orde brengen.

… en bij verhuur
Wilt u uw appartement verhuren? Voor het zomerseizoen of voor een langere periode? Slim
bekeken: zo recupereert u uw jaarlijkse kosten. Via Agimobel vindt u de geknipte huurder. We
prijzen uw verblijf aan via de bekende kanalen en leiden kandidaat-huurders rond. Ook praktische
beslommeringen laat u aan ons over, zoals de opmaak van het contract, de overhandiging van de
sleutel en de overschrijvingen van het huurgeld.

Vraag naar uw mogelijkheden
Zonder zorgen uw appartement verkopen of verhuren: dat doet u samen met Agimobel.
Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende schatting. Zo weet u wat uw pand waard is.
Geïnteresseerd? Contacteer ons vrijblijvend via <mailadres> of <telefoonnummer>.

Vriendelijke groeten
<naam>
<functie>

