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Zorgeloos uw huis verkopen
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Uw Spaanse full service makelaar
Select Estates is een internationale makelaar met kantoren in Altea, Javea en Utrecht. We zijn jarenlang actief
in de Spaanse vastgoedmarkt en lokaal sterk verankerd in de Costa Blanca. Dagelijks is er intensief contact
met onze collega-makelaars om uw woning onder de aandacht te brengen. Door de lokale verbinding spelen
we optimaal in op actuele ontwikkelingen. We schakelen snel, laten geen kans onbenut en regelen voor u het
maximale.
Select Estates staat voor kwaliteit en service. In de dagelijkse praktijk openbaart zich dat in uitstekende
dienstverlening en een persoonlijke en betrokken benadering van onze servicegerichte makelaars. Verwacht bij
Select Estates geen doe-het-zelf-pakketten of uitgeklede diensten. Als full service makelaar ontzorgen we u van
A tot Z.
Vrijwel alle diensten kunnen wij verzorgen door ons uitgebreide netwerk van onder meer advocaten, financiële
instellingen, aannemers en projectontwikkelaars. Wenst u uw woning liever te verhuren dan te verkopen?
Met property management nemen we allerlei taken in en rondom uw woning uit handen. Voor het regelen van
vakantieverhuur of lange-termijnverhuur bent u bij ons ook aan het juiste adres.

‘Tijdens het verkoopproces wisten we
precies waar we aan toe waren’

Elke woning is uniek
Een woning verkopen is een belangrijke emotionele en financiële gebeurtenis in het leven. Als full service
makelaar bemiddelen, verkopen en taxeren wij dagelijks diverse typen woningen aan de Costa Blanca in Spanje.
Ons deskundige team beschikt over alle kennis en weet exact welke wegen te bewandelen. We onderzoeken de
markt, adviseren een realistische verkoopprijs en doorlopen alle stappen van het verkoopproces. Elke woning is
uniek. We geven daarom alle aandacht, informatie en begeleiding die u nodig heeft, zodat u uw woning tegen de
beste prijs kunt verkopen. Bij Select Estates krijgt u service, zekerheid en een optimaal resultaat.

Select Estates
 Heeft vestigingen in Altea, Javea en Utrecht.
 Werkt voor diverse grote beleggers en ontwikkelaars.
 Kent de Spaanse vastgoedmarkt vele tientallen jaren.
 Heeft kennis van de Spaanse wet- en regelgeving.
 Beschikt over een gezamenlijk netwerk van lokale en internationale makelaars.
 Zorgt voor een professionele presentatie van uw woning op de website en op verschillende

internationale portalen.
 Adverteert in lokale bladen.
 Is actief op social media en behaalt een hoge Google-ranking.
 Neemt deel aan internationale beurzen.
 Behaalt voor u een optimaal resultaat.
 Heeft Mondi approved certificering.

‘Het is een uitdaging om alles in werking te
stellen om voor een verkopende klant een koper
te vinden en zo twee partijen gelukkig te maken.’
Roel, makelaar regio Altea en Albir

‘Ik zorg voor een correcte en zorgvuldige
dossieropbouw van alle woningen en voorzie
klanten van de gewenste informatie. Dat maakt
mijn werk zo afwisselend en bevredigend.’
Olivia, support service en diensten

‘Door onze uitgekiende marketingstrategie komen
we vaak snel in contact met geïnteresseerde
kopers. Het verkort het verkoopproces en wekt
vertrouwen bij alle betrokkenen.’
Alexander, makelaar regio Benidorm, Calpe, Benissa

‘Wij bieden alle service die wenselijk is. Tevreden
ben ik als klanten de deur uit lopen met het gevoel
dat alles bij ons in goede handen is.’
Raymond, makelaar regio Javea en Moraira

‘De begeleiding van A tot Z, persoonlijke aandacht
en oog voor de details zorgen voor een perfecte
aankoop van uw droomwoning.’
Natasja, makelaar regio Javea en Denia

‘Dagelijks krijg ik de kans de mooiste villa’s tot in
de puntjes te verzorgen. Het opbouwen van een
vertrouwelijke relatie met de huiseigenaren werkt
heel stimulerend.’
Debby, property management

Waarom Select Estates

Jarenlange kennis en ervaring
Door onze jarenlange kennis en ervaring van de Spaanse vastgoedmarkt zijn wij volledig op de hoogte van de
Spaanse wet- en regelgeving en de vastgoedmarkt aan de Costa Blanca. U kunt daardoor rekenen op de beste
begeleiding en service.
Full service begeleiding
Als makelaar begeleiden wij het volledige verkoopproces: van inventarisatie en waardering van uw woning tot
en met het transport bij de notaris. Zelfs als er na de overdracht ondersteuning nodig is, zijn we er voor u. We
zijn maandag tot en met zaterdag bereikbaar van 09.00 uur tot 21.00 uur. Onze lijnen zijn kort en u heeft één
contactpersoon.
Uitgebreide marketingactiviteiten
Als makelaar nemen wij het verkoopplan van de woning met u door. We lichten alles toe en bepalen in overleg
met u de beste verkoopstrategie en gewenste marketingactiviteiten. Door veel verkoopkanalen in te zetten is de
kans op een succesvol resultaat het grootst. De meeste woningzoekenden oriënteren zich op het internet. Het is
belangrijk uw woning daar goed aan te bieden. Zeker in combinatie met andere advertentiemogelijkheden, zoals
advertenties in media en mailingen in de buurt.
Uw plicht, onze zorg
Als verkoper heeft u rechten, maar ook plichten. Wij begeleiden de verkoop daarom zorgvuldig en met kennis van
zaken. Wij zorgen ervoor dat u aan uw (informatie-)plicht voldoet, zodat alles na de verkoop ook probleemloos
verloopt.
Heldere afspraken
Wij leggen alle afspraken die we met u maken schriftelijk vast. U komt dus niet voor verrassingen te staan: geen
onduidelijke advertentierekeningen of andere onvoorziene kosten. Als we extra kosten voorzien, overleggen we
altijd eerst met u.
Voorbereiding
Zodra wij de getekende opdrachtbevestiging hebben ontvangen en het dossier compleet is, melden wij uw
woning aan op diverse internetsites. Vooraf vragen we diverse stukken op en maken we professionele foto’s. Wij
adviseren u over het zo aantrekkelijk mogelijk in beeld brengen van uw woning. Optioneel kunnen we een video
of 360 graden tour maken om uw huis zo goed mogelijk te presenteren. In Spanje maakt uw woning dan écht
het verschil.

Bezichtigingen
Geïnteresseerden melden zich bij ons kantoor voor een bezichtigingafspraak. Samen met onze lokale collegamakelaars bieden wij hen de mogelijkheid om ook ’s avonds of in het weekend uw woning te bekijken. Dat zorgt
voor meer bezichtigingen en een grotere kans op een goede verkoop. Alle afspraken stemmen wij met u af en na
een bezichtiging nemen wij zo snel mogelijk contact op om u te informeren over de reacties van de kandidaten.
Onderhandelingen
Als een potentiële koper een bod uitbrengt staan wij u zorgvuldig bij tijdens de onderhandelingen en de
communicatie met de potentiële koper.
Koopovereenkomst
Bij het bereiken van een overstemming over de prijs en de voorwaarden, stellen wij de koopakte op geheel
volgens de Spaanse wet- en regelgeving. Wij houden hierover contact met onder meer de advocaat, notaris,
hypotheekverstrekker, taxateur en verzekeraar.
Afwikkeling en oplevering
Na ondertekening van de koopakte door alle partijen houden wij toezicht op de afgesproken zaken. Ook maken
we een afspraak bij de notaris voor het transport van de woning.
Nazorg
Na overdracht van de woning zijn er soms punten die niet geheel aan de verwachtingen van de koper voldoen.
Mocht deze situatie zich voordoen, dan begeleiden wij u daarbij.

‘Select Estates heeft het maximale eruit gehaald’

Stappen naar een succesvolle verkoop

Waardebepaling
Notaris en
Nazorg

Woninginventarisatie

Koopovereenkomst
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Onderhandelingen

Bezichtiging

‘Het promotieplan van Select Estates heeft
ons zeer goed geholpen met de snelle verkoop
van onze woning’

Waardebepaling
 Concurrentieanalyse
 Vraagprijsadvies
 Marktkennis

Woninginventarisatie
 Opnamerapport inclusief verbeteradvies
 Lijst roerende zaken
 Eigendomsbewijs
 Hypotheekstukken
 Juridische aspecten vastleggen
 Lijst perceel invullen
 Energiecertificaat

Woningpresentatie
Offline communicatie
 Aanbiedingstekst maken
 Professionele foto’s maken
 Adverteren in lokale bladen
 Verkoopbord plaatsen
 Brochure van de woning maken
 Deelname internationale beurzen
Online communicatie
 Advertenties en uitingen op de website
 Plaatsing op alle bekende internationale woonportals
 Bepaal uw doelgroep en bereik deze gericht via social media
Virtuele 360 graden tour (optie)
 Drone-opname
 Beter beeld van uw woning
 Uw woning wordt langer bekeken
 Op Google een hogere ranking

Artist Impressions (optie)
 Een virtueel interieur toevoegen aan uw leegstaande woning
 Het restylen van uw woning
 Keuze uit unieke stijlen
Video’s (optie)
 Drone-opname
 Een 360 graden tour omzetten naar een video die alles laat zien
 Uw ranking op Google stijgt met een video van uw huis
Een inmeting met plattegrond (optie)
 Geeft een duidelijk beeld van de indeling van uw woning
 Voorkomt discussie over de maten van uw woning
 Zorgt voor een hogere ranking op Google

Bezichtiging
 Advies over het aantrekkelijk presenteren van uw woning
 Geïnteresseerden vertellen over de omgeving en voorzieningen in de buurt

Onderhandelingen
 Prijs
 Voorwaarden

Koopovereenkomst
 Opstellen koopovereenkomst
 Termijnen bewaken

Notaris en nazorg
 Eindinspectie
 Contact notaris, advocaat, financier en taxateur kopende partij
 Notariële overdracht
 Controle en begeleiding

‘Ideaal om woningzoekenden thuis een goed
beeld van de woning te geven met een video
of 360 graden tour’

Valencia

Denia
Jávea

Calpe
Altea
Benidorm
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