
    

Doeve Makelaars/Taxateurs vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Tel +31 (0)10 248 98 30
Mobiel +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Website www.doevemakelaar.nl

www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
KvK Rotterdam 24266857
BTW NL8214.04.520.B01

Uw jacht / schip verkopen Prijs op
aanvraag

Afmetingen (m) 14.99 x 0.00 x 0.00 Ref.nr. 001

Ligplaats Omgeving van Rotterdam Bouwjaar 0

Materiaal polyester

Visie Doeve Makelaars

U wilt uw jacht verkopen en dat het hele verkoopproces goed en veilig verloopt. Wilt u iemand met kennis van
de markt, een helder van stap tot stap verkoopproces, een goede financiële afwikkeling via een derdengelden
rekening, een eerlijke marktconforme vraagprijs en niet in een verkoophaven liggen? Dan bent u bij Doeve
Makelaars en Taxateurs aan het juiste adres. Met onze jarenlange ervaring zullen wij u met raad en daad
bijstaan en adviseren. Naast onze eigen website in 4 talen adverteren wij ook op ruim 40 websites verspreid
door heel Europa waar wij het jacht namens u te koop aanbieden. Onze klanten bevinden zich verspreid over
de gehele wereld maar de nadruk ligt wel in Europa. Wij doen alles in overleg met u. Neem gerust vrijblijvend
contact met ons op en informeer naar onze werkwijze op basis van No Cure No Pay. Dit kan telefonisch op
telefoonnummer 010-248 98 30 of via email info@doevemakelaar.nl. Wij zijn o.a. EMCI gecertificeerd, lid van
de NBMS, HISWA Qualified yachtbroker en VRT Register Taxateur.

Onze aanbieding is geheel vrijblijvend. Gegevens worden geacht juist te zijn, doch worden niet gegarandeerd. Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Bemiddeling Jachtmakelaars van de Hiswa
Vereniging. Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
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