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Woning verkoopgarantie 
...  zorgeloos verder 

met uw leven

Uw partner in directe woningverkoop!



Bestaande woningen staan tegenwoordig langer te koop omdat er steeds meer aanbod 
en keus is. Dit kan financiële risico’s met zich meebrengen en u belemmeren in het 
plannen van uw toekomst en/of wooncarrière. Property Support B.V. neemt deze risico’s 
weg door de directe aankoop van uw woning middels ons aankoopgarantiefonds. Steeds 
vaker worden wij door particulieren, makelaars of banken benaderd om woningen direct 
aan te kopen. Deze brochure informeert u over de verschillende aspecten van directe 
woningverkoop met volledige zekerheid en transparantie.

Onzekerheid en risico’s
U staat op het punt een belangrijke stap voor de toekomst te zetten:
 •  u heeft gezien uw woonwensen en wooncarrière een  nieuw huis gekocht maar u 

moet uw bestaande woning nog zien te verkopen waardoor de kans op dubbele lasten 
en financiële risico’s toenemen;

 •  u bent verwikkeld in een echtscheiding en heeft geld nodig om een nieuw leven te 
starten;

 •  u wordt ontslagen en ziet geen kans om op korte termijn een nieuwe baan te vinden;
 •  u bent arbeidsongeschikt verklaard en dient op zoek te gaan naar een andere woning;
 •  uw bank dreigt met een gedwongen verkoop;
 •  u wordt geconfronteerd met het overlijden van uw partner en wilt snel uw woning 

verkopen;
 •  u erft een woning die in vooroorlogse staat verkeert.

Voorkom teleurstellingen nu het nog kan. U kunt zelf uw omstandigheden sturen. Handel 
pro-actief. Als u snel over geld wilt beschikken dan is de verkoop van uw woning een 
goede optie. Property Support B.V. is de specialist die de zekerheid kan bieden van een 
gegarandeerde koopprijs die in overeenstemming is met de omstandigheden. Laat ons u 
van dienst zijn en u kunt verder met uw leven!

Zorgeloos verkopen via ons aankoopgarantiefonds
Property Support is een bedrijf dat met behulp van haar aankoopgarantiefonds woningen 
direct inkoopt. Wij zijn een betrouwbare partner en een bedrijf met een langdurige 
beleggingshorizon. Met ons aankoopgarantiefonds bieden wij u een gegarandeerde 
verkoopgarantie. Wij stellen samen met u de garantiewaarde voor uw woning vast. Deze 
garantiewaarde betalen wij u direct. Zo heeft u op basis van een vooraf afgesproken 
bedrag zekerheid over uw verkoopopbrengst en woonlasten.
Met de verkoop van uw huis of appartement aan Property Support heeft u op de kortst 
mogelijke termijn direct resultaat en absolute zekerheid.
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Verkoopgarantiecertificaat
Verder kunt u zich, door het sluiten van ons verkoopgarantiecertificaat, verzekeren om de 
woning binnen 3 maanden te verkopen voor een hogere prijs dan de overeengekomen 
garantiewaarde. Dit kan via ons of een makelaar naar keuze. Voor dit recht betaalt u een 
premie variërend van 1% tot 1,5%  waarmee u de mogelijkheid behoudt uw woning tegen 
de marktprijs te verkopen.
Als na 3 maanden blijkt dat uw woning toch niet verkocht is dan kopen wij uw woning 
tegen de eerder overeengekomen garantiewaarde.  Op deze wijze kunt u zorgeloos uw 
huidige woning verkopen.

Direct zekerheid
Indien u kiest voor directe verkoop aan Property Support B.V. ziet het traject er als volgt 
uit:zodra er overeenstemming is over de prijs en de leveringsdatum maakt onze vaste 
notaris een onherroepelijke koopovereenkomst op waarin alle gemaakte afspraken 
worden vastgelegd. De notaris maakt vervolgens een afspraak voor toelichting en 
ondertekening van de koopovereenkomst.

Uw voordelen bij directe verkoop:
• direct verkoopresultaat
• geen verkoopkosten
• flexibele leveringsdatum
• geen tussentijdse verhuizing
• verkopen en terughuren bespreekbaar
• eventueel vervangende woonruimte beschikbaar
• onherroepelijke verkoop
• financiële zekerheid
• juridische afwikkeling door de notaris
• achterstallig onderhoud geen bezwaar.

Algemeen
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld. De verkoop van de woning 
geschiedt op basis van de koopovereenkomst. Aan deze brochure kunnen dan ook geen 
rechten worden ontleend.
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