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Uw eigendom 
verkopen 
begint bij 
Immo Patio!
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Immo Patio is sinds 2003 een gevestigde waarde in  
verkoop en verhuur van uw onroerend goed.
Dankzij een stevige marktpositie aan de Zuid Oost rand 
van Antwerpen beschikken we over een zeer uitgebreid  
netwerk. Door samenwerking met tal van ontwikkelaars, 
verkavelaars en privé-investeerders, kan u rekenen op  
tonnen ervaring. Dat geldt zowel voor grote als voor kleine
projecten. 

Elke dag opnieuw zetten wij ons enthousiast en gemoti-
veerd in voor uw verkoop of verhuur.

U gaat in zee met een professioneel team dat steeds het 
beste van zich geeft. 

Meer weten? Contacteer ons vrijblijvend voor meer  
informatie via het telefoonnummer 03/233 63 66 of via 
e-mail info@immopatio.be.

Jonathan Hens
bestuurder

BIV nummer 502.120

welkom bij
IMMO PATIO



WAARDEBEPALING

Aangezien elk eigendom uniek is, nemen wij graag de tijd om uw onroe-
rend goed te leren kennen. Aan de hand van diverse criteria en dankzij onze  
jarenlange ervaring maken wij voor u een professionele en realistische waarde-
bepaling.

ONZE 
WERKWIJZE

1

6



DOSSIERSAMENSTELLING

Een vlotte verkoop start met een goede voorbereiding! Bij aanvang van uw verkoop vragen wij alle 
wettelijke documenten en attesten op. Dit gaat o.a. om het bodemattest, stedenbouwkundige inlichtin-
gen, EPC, KLIM, conformiteitsattest, enz. Zo stellen we uw dossier compleet en zonder fouten samen.

OPDRACHT

Alle afspraken tussen u als opdrachtgever en Immo Patio worden netjes op papier neergeschreven. 
Dan weten alle partijen wat van hen verwacht wordt. Geen gedoe met onaangename verrassingen!  
Wij houden van goede afspraken, u toch ook?
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FOTOREPORTAGE

Een eerste indruk is van essentieel belang. Daarom stellen we uw 
onroerend goed piekfijn voor. Onze professionals maken commerci-
ele en waarheidsgetrouwe foto’s. Ook video-opnames of drone foto’s  
behoren uiteraard tot de mogelijkheden!
U merkt: wij gaan ver om uw kandidaat-kopers of kandidaat-huurders 
warm te maken om uw eigendom te bezoeken!
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“

Wij zetten
uw eigendom
graag in de
schijnwerpers



Immo Patio beschikt over een jarenlang opge-
bouwde databank met kandidaat-kopers waar we 
uw eigendom graag aan voorstellen. Op die ma-
nier bereiken we sneller de juiste kandidaten die 
naar uw eigendom op zoek zijn.

Een duidelijk én opvallend reclamepaneel aan uw 
eigendom is eveneens onmisbaar!

Immo Patio zet uw eigendom graag in de schijn-
werpers. Dit doen we zowel offline als online. Denk 
hierbij aan professionele publicaties op diverse 
websites, sociale media alsook doelgerichte  
advertenties.

We stellen uw eigendom ook voor in onze kanto-
ren. Dit gebeurt op A3 formaat in onze energiezui-
nige LED-etalage.

offline & online
publiciteit

databank reclamepaneel

zichtbaarheid

MARKETING5
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BEZICHTIGINGEN

ONDERHANDELINGEN

Kandidaat-kopers en -huurders worden vakkundig rondgeleid door ons team. 
Commerciële onderhandelingen met kandidaten voeren we steeds uit in over-
leg met u als eigenaar. We behartigen úw belangen en staan u bij met advies.
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Als erkende vastgoedmakelaars gebruiken wij onze commerciële, juridische 
en fiscale ervaring om uw eigendom op een professionele manier aan te bie-
den en te verkopen/verhuren aan de meest interessante prijs. De eindbeslis-
sing ligt natuurlijk bij u!
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VERKOCHT!8

Na akkoord over prijs en modaliteiten stelt Immo Patio in eigen huis een juri-
disch sluitende overeenkomst op in samenspraak met uw notaris. Wij blijven 
steeds beschikbaar voor vragen en advies, ook na uitvoering van deze op-
dracht. 

Geen verkoop = geen kosten.
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VERKOOP
BOOSTERS

✓ VASTGOEDSTYLING / INRICHTING

✓ 3D OPMAAK / VISUALISATIES

✓ LANDMEETKUNDE

✓ BEHEER / RENTMEESTER

✓ VERZEKERINGEN

✓  ...
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KIEZEN VOOR
ZEKERHEID

IS UW VERKOPER BIV & CIB ERKEND? IMMO PATIO WÉL!

www.biv.be www.cib.be

HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS, KORTWEG 
HET BIV, ALSMEDE DE CONFEDERATIE VAN IMMOBILIËNBEROEPEN VLAANDEREN, 

KORTWEG HET CIB, ZORGEN ONDER ANDERE VOOR:

✓ CONTROLE VAN DEONTOLOGISCHE  
VERPLICHTINGEN

✓ JURIDISCHE BIJSTAND VOOR  
MAKELAARS

✓ OPWAARDERING VAN ONS BEROEP 
EN WERKWIJZE

✓ VERPLICHTE OPLEIDINGEN & ADVIES
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Immo Patio BV

Broechemlei 24
2520 Ranst

Papendonk 53
2547 Lint

Volg ons op
03/233.63.66 - info@immopatio.be - www.immopatio.be


