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EN
DE WITTE RAAF MAKELAARS BUNDELEN KRACHTEN
De Witte Raaf Makelaars en Taxateurs – al
jaren gevestigd aan het Noordereinde in
‘s-Graveland - gaat vanaf 1 januari 2022
onderdeel
uitmaken
van
Westeneng
Verbeek Makelaardij. Arwin Westeneng en Michiel
Verbeek hebben samen met de huidige
eigenaresse Monica Tournier half december
overeenstemming bereikt.
Door de bundeling van krachten ontstaat er een
regionaal netwerk, waarbij opdrachtgevers
nog steeds op lokaal niveau geholpen worden.
‘Als makelaar moet je midden in je markt staan,
met de voeten in de klei!’ begint Arwin Westeneng.
‘Door een derde vestiging tussen Bussum en
Hilversum, kunnen wij onze opdrachtgevers nog
beter van dienst zijn. Er ontstaat door de overname
een groter werkgebied waarvan zowel de kopers en
verkopers van woningen als de zakelijke opdrachtgevers profijt hebben.’
Het team van De Witte Raaf Makelaars kijkt vol
vertrouwen uit naar de verandering. Er breekt een
nieuw tijdperk aan! Naast het vertrouwde gezicht
van Kitty, blijft Monica onder andere betrokken
als taxateur. Monica Tournier, eigenaresse van
De Witte Raaf Makelaars: ‘Ik kan mij door deze
samenwerking nog meer focussen op hetgeen ik al

jaren met plezier doe, maar waar ik te weinig tijd
voor had. Adviseren bij nieuwbouwprojecten en
het uitvoeren van planschade taxaties vallen hier
bijvoorbeeld onder. Ik ben erg blij met deze nieuwe
fase in ons bestaan.’
Deze overname past binnen de strategie van
Westeneng Verbeek Makelaardij. Vanaf de
oprichting, inmiddels twaalf jaar geleden, staan
de kernwaarden betrouwbaar, actief en persoonlijk
hoog in het vaandel.
‘Door de derde vestiging ontstaat er een solide
driepoot Bussum - Hilversum - Wijdemeren midden in de regio Gooi- en Vechtstreek. Met deze groei
naar drie vestigingen met in totaal tien collega’s,
versterken wij onze betrouwbaarheid, worden wij
nog actiever en waarborgen wij de persoonlijke
dienstverlening.’ vertelt Michiel Verbeek.
Begin van 2022 worden de veranderingen zichtbaar. De naam De Witte Raaf Makelaars zal
dan worden veranderd in Westeneng Verbeek
Makelaardij. De etalage en het kantoor worden dan
in de nieuwe huisstijl gestoken. ‘U bent en blijft van
harte welkom op het Noordereinde 59 met al uw
vragen omtrent uw woning!’ sluit het drietal vol
enthousiasme af.
Monica Tournier,
Michiel Verbeek en Arwin Westeneng

TEGEN INLEVERING VAN DEZE FLYER KRIJGT U BIJ VERKOOP VAN UW WONING
€ 500,- INTRODUCTIEKORTING OP UW PRESENTATIEPAKKET
(Deze korting geldt voor nieuwe opdrachten in gemeente Wijdemeren, vraag naar de voorwaarden.)

