
Uw huis verkocht in één dag

HUIS VERKOPEN?

Ga nu naar onze website voor de actie van de maand! 
www.dehuisopkoper.be

7d/7d bereikbaar BEL NU

0475 22 66 99

Recent gekocht in Antwerpen, Antwerpen-Centrum,  Merksem,  Hoboken, Kapellen, Belsele, Borgerhout, Gent, Wetteren, 

Zottegem, Ledeberg, Merelbeke, Hasselt enz… misschien ook in jouw buurt, zie referenties op website.

Gelieve dit document bij te houden. Deze flyer wordt u vrijblijvend aangeboden en heeft geen enkele verplichting.

Geen immo - Discreet - € 10.000 voorschot

Alle attesten twv 700€ gratis
Er mag (veel) werk aan zijn

Direct geld (voorschot)

Wij zijn geen immo

WIJ KOPEN DIRECT UW HUIS!
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“Op één dag verkocht voor een 

redelijke prijs”

“Nadat mijn man gestorven was, zag 

ik het niet meer zitten om in ons huis 

te blijven wonen. Ik had ook geen zin 

in een makelaar en om al die kijkers 

over de vloer te krijgen.”

M.J uit Ronse

Direct verkocht

Ik spreek in naam van mijn vader. 

Zijn huis was de laatste jaren wat 

verkommerd en de spullen hadden 

zich opgestapeld. De huis opkoper 

heeft alles in orde gebracht. De aan-

koop, de opkuis, alle documenten en 

keuringen. Direct verkocht. Bedankt 

voor alles. 

HJ. R Merksem

Verlost

‘Mijn huis stond al meer dan een jaar 

te koop op de immomarkt. Ik was 

het beu om altijd opnieuw bezoekers 

over de vloer te krijgen. Dankzij jullie 

was ik na vier dagen verlost van die 

lange sleur. Bedankt!’

G.V.M., Borgerhout

Betrouwbaar team

‘Vriendelijk, betrouwbaar en een 

goed team, zo kan ik De Huisop-

koper het best omschrijven. Ik kon 

met al mijn vragen bij jullie terecht. 

Jullie regelden alle papieren voor 

mij. Bedankt. De zaakvoerder mag er 

trouwens best zijn :).’ 

N. D, - Antwerpen


