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Faasse & Fermont
Al jaren één van de grootste spelers op
de Zeeuwse onroerend goed markt.
Faasse & Fermont is een vooraanstaand

Faasse & Fermont staat bekend als een betrouw-

makelaarskantoor dat al sinds 1991 gevestigd is

baar en resultaatgericht makelaarskantoor met

te Goes in het prachtige Zeeland. In al die jaren

een sterk servicegerichte houding en een groot

zijn we u
 itgegroeid tot één van de grootste spelers

verantwoordelijkheidsgevoel naar haar klanten

op de Zeeuwse onroerend goed markt.

en relaties.

Met onze kennis van zaken en bekendheid van de

Faasse & Fermont werkt in 4 segmenten:

(regionale) markt, streven we ernaar het beste en

•

woningen

meest uitgebreide dienstenpakket te leveren.

•

nieuwbouwwoningen

We zeggen graag dat we veel en snel verkopen en

•

bedrijfsonroerend goed

verhuren, maar we bewijzen het liever. Door actief

•

hypotheken en verzekeringen.

mee te denken, te ondersteunen in onderhandeling
en realistische vraagprijzen te hanteren, weten we
onze positie telkens weer te handhaven.

Ons prachtige pand op de Frans den Hollanderlaan 12 in Goes. Kom gerust eens langs.
We hebben voldoende parkeergelegenheid.
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Droom jij van een
nieuwe woning?
Al van 1991 een gevestigde naam op de Zeeuwse

Funda en Huislijn. Maar ook met advertenties in

woningmarkt. Faasse & Fermont is betrokken,

ons eigen magazine en via ons grote netwerk dat

actief en vooruitstrevend. Onze grote kennis van

wij door de jaren heen hebben opgebouwd.

de Zeeuwse markt verzekert je van een professioneel advies op het gebied van verkoop, aankoop,

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

verhuur en taxatie.

Je huis verkopen via Faasse & Fermont begint altijd
met een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij je

Wij presenteren je woning volledig, snel en aan-

thuis, plus een gratis waardebepaling.

trekkelijk aan het grote publiek, door middel van
verschillende (online) mediakanalen zoals

Maak nu een afspraak en maak je dromen waar!

Aankoop | Verkoop | Verhuur | Taxatie

Voor
goed en
persoonlijk
advies
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Nieuwbouwwoning
kopen in Zeeland?
Net even iets anders...
Maar gelukkig weten wij daar alles van.
Het juiste adres om je te adviseren over
het kopen of bouwen van een nieuwbouwwoning is Faasse & Fermont.
Wij willen jou helpen om jouw

Faasse & Fermont heeft nieuwbouw in Zeeland
tot een ware specialisatie gemaakt.
Wij hebben alles in huis om te adviseren
bij de verkoop van een nieuwbouwproject en/of afhandeling van een

woonwensen terealiseren

verkoopproces, of om nieuw-

en denken mee bij (bouw-

bouwvraagstukken te beoor-

kundige) wijzigingen of
controle van stukken/ gegevens,
wanneer je elders je droomwoning
hebt gevonden. Je ontvangt altijd een
goed, persoonlijk en onafhankelijk advies.

delen. Wij weten als geen ander
waar de behoefte ligt in de markt en
waar voor ú dus de kansen liggen.
Vraag het aan de Nieuwbouwadviseurs:
T. 0113-250 555.

Bedrijfsonroerend
goed of zelfs beter?
Verkopen en verhuren van bedrijfspanden
Faasse & Fermont heeft voor zakelijk onroe-

Wij schrijven nauwkeurige en uitgebreide

rend goed een zeer specialistisch team, met een

rapportages ten behoeve van aan- en verkoop,

grote kennis van de aan- en verkoop, huur en

aan- en verhuur, projectontwikkeling, beleg-

verhuur van bedrijfsonroerend goed.

gingsportefeuille en grondwaardebepaling.

Kantoren, bedrijfspanden, bedrijventerreinen,

Onze klantenbestand is groot en omvat naast

winkels, beleggingsobjecten, maar ook bijzondere 

bedrijven ook institutionele beleggers, verze-

objecten zoals reclamemasten, milieustraten,

keringsmaatschappijen, projectontwikkelaars,

gronddepots en infrastructurele werken b
 ehoren

bouwbedrijven, bancaire instellingen, accoun-

tot onze expertise. Wij taxeren kantoren, winkels,

tantskantoren, corporaties, overheden en zorgin-

bedrijfscomplexen, scholen en kerken, zowel voor

stellingen. Gecombineerd met onze sterke lokale

bestaande als voor toekomstige bouwlocaties.

en regionale kennis én marktpositie maken wij
het grote verschil tussen goed en zelfs beter.
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Wij regelen ook je hypotheek
en benodigde verzekeringen!
Onderdeel van

Een hypotheek is altijd een persoonlijke keuze

nze
nten
ons een:

.8

keuze.nl

Wij gaan verder waar andere makelaars-

Wij begrijpen als geen ander dat een hypotheek

kantoren stoppen. We zijn dan ook niet voor

altijd een persoonlijke keuze is. Daarom is het

niets de ‘makelaars’ die méér doen. Zo kun

belangrijk om niet alleen naar de laagste rente

je dus ook terecht voor je hypotheek en al je

te kijken, maar ook naar de persoonlijke (finan-

benodigde verzekeringen bij Faasse & Fermont

ciële) situatie. De woonlasten worden namelijk

Hypotheken en Verzekeringen. Een divisie
die we speciaal voor deze dienstverlening
hebben opgericht.
Wij zijn erg trots op onze uitzonderlijk hoge
waardering bij advieskeuze.nl. Uit de recensies

ook bepaald door de gezinssituatie, eigen middelen of verplichtingen, inkomen, gewenste zekerheden én de ambities voor de toekomst.
Bij ons krijg je de keuze uit een groot aantal
geldverstrekkers. Hierdoor krijg je het beste en

blijkt dat dit onder andere komt, doordat wij

meest persoonlijke advies én kun je vrijwel altijd

graag uitgebreid uitleg geven over de verschillende

profiteren van de laagst mogelijke rente.

hypotheekvormen en dat wij dit in begrijpelijke
taal doen.

De best passende en voordeligste verzekering?
Een schadeverzekering afsluiten is niet

Hierdoor bieden wij je altijd de best passende en

moeilijk, maar om een passende verzekering

voordeligste verzekering aan!

te vinden, die goed bij je persoonlijke situatie
aansluit kan wel lastig zijn. Gelukkig helpt

Onze gespecialiseerde adviseurs helpen je

Faasse & Fermont Hypotheken en Verzekeringen

graag bij alle belangrijke verzekeringen voor de

je ook hier graag mee! One Stop Shopping!

woning, zoals de Maandlastenbeschermer bij
arbeidsongeschiktheid, de Woonhuisverzekering

Doordat wij met verschillende verzekerings

en de Overlijdensrisicoverzekering.

maatschappijen werken, kunnen wij de voorwaarden en prijzen goed vergelijken.

Kortom, wij zijn...

Adviseurs die méér doen
N.B. Iedereen kan gebruik maken van de excellente service en het beste advies
van Faasse & Fermont Hypotheken en Verzekeringen.
En dus ook als je nieuwe woning niet via onze makelaardij is aangekocht!
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