


Ik ga op reis om

thuis te komen

kom binnen



Wonen. Wensen. Werkelijkheid. Je wilt  

groter of juist kleiner. Met of zonder tuin.  

In de luwte aan de rand of juist in hartje stad.  

Zo veel wegen die je kunt inslaan -  

ook letterlijk. Als verkopende partij wil je de  

beste deal voor de woning die je nu hebt.  

Hoe vind je de koper die er helemaal voor gáát? 

Ondertussen droom je van jouw  

nieuwe thuis. In díe buurt en op díe plek.  

Je zoekt en speurt net zo lang tot je beet hebt. 

De vonk bij dat ene huis (‘maar is dat ‘m dan  

ook echt?!’). De nagelbijtende 

momenten. En dan: YES!

WIJ
BRENGEN
JE THUIS



Bij Punt kennen we dit gevoel omdat we  

zelf ook zo in elkaar zitten. Daarom houden we 

van ons vak. Er is voor ons niks mooiers om jou 

te begeleiden bij het succes van jouw verkoop  

of aankoop. Hoe we dat doen? Op de eerste 

plaats door open, eerlijk en natuurlijk ook  

slim te zijn. Daarvoor hebben we alle kennis in 

huis – met onze vernieuwende ideeën lopen  

we voorop in de markt. Maar de spil in ons  

verhaal ben jij: omdat niemand beter dan wie 

ook kan vertellen hoe jij wilt wonen en leven.  

Jij bent onze beste adviseur.

Dat is geen kreet, maar een principe. 

Waarmee ben jij écht geholpen? Wat brengt  

jou verder? Kunnen we er nog een schepje  

bovenop doen? Heel basic en logisch dus.  

We merken dat onze klanten dat aanspreekt en 

daarom kiezen voor ons. We blijven dichtbij  

jou en dichtbij onszelf. Spreekt dat je aan? 

Wees welkom!  

Want wáár jouw droom je ook  

naartoe leidt: wij brengen je thuis.



Hoe werkt dat 
voor jou?

ONZE 5 BELOFTES



  We  
 denken   
vooruit

We kennen  
het spel

 We bedingen 
de beste deal

we zijn
positieve profs

we rennen
voor jou



Onze handdruk is onze belofte:  

we zetten alles op alles om jouw  

belangen optimaal te behartigen.  

Kansen? We gaan ervoor. Knelpunten?  

Die pakken we aan. Tomeloze energie  

is Punt eigen. Door dik en dun.   

We zijn er voor jou. Niet andersom.

We rennen 
voor jou 



Wat zou er
kunnen gebeuren
als je vandaag  
besluit om je  
hart te volgen?



Hoe mooi is dat: als je belt met een vraag 

en het is al voor je geregeld. Pro-actief zijn. 

De één noemt dat service. Wij zeggen: 

het is onze tweede natuur. Niet afwachten 

maar initiëren. Verwachtingen overtreffen. 

Waarmee mogen wij jou verrassen?

We denken 
vooruit 



Kook van jou



Geven en nemen. Durven en doen. 

Een pas op de plaats of een sprint naar 

de eindstreep. Gunnen: ook zo’n ‘dingetje’. 

We spelen dit spel al tien jaar op topniveau. 

Gepokt en gemazeld in het mooie Utrecht. 

En behalve op het spel, letten we ook op 

de knikkers.

We kennen 
het spel 







Een goede prijs is álles. Maar we  

doen meer. We bedingen óók de 

beste voorwaarden om jouw  

(ver)koop heen. Dat lukt alleen in  

goede relatie met de andere partij.  

Toch fijn als je straks samen op  

de goede afloop kunt klinken!  

Prijs, condities en fijne mensen:  

die maken de deal.

We bedingen
de beste deal



Thuis  

Een plek waar  

iedereen je kent  

daar mag je zijn 

wie je bent



Wij dromen dezelfde dromen als jij.  

Maar we zijn juist jouw makelaar om  

voeling te houden met de werkelijkheid.  

Bij ons geen gouden bergen of gedraai  

om de hete brei heen. Eerlijk en open:  

dat past bij ons. Tegelijkertijd hebben  

we een neus voor kansen. Zo brengen  

we je verder.

We zijn 
positieve 
profs 



Zoals de 
wifi thuis is
zo is hij nergens



WAT
ZOEK
JIJ?

lol
Een makelaar 

die van 
de hoed en  

de rand weet

iemand 
die weet dat  
een latte mij

gelukkig maakt

snelle & 
vriendelijke
benadering

een klik 
met mijn
makelaar

Waar voor
mijn geld

Iemand 
 die mijn  
kicks &  

sicks kent

Een
luisterend 

oor



Elk kwartaal de buurtverkenner met daarin de 
Utrechtse huizenmarkt in feiten en cijfers.



Dolle pret in de keuken,

een groot klieder festijn .

En het klopt, eerlijk  

is eerlijk, dat de koekskes  

heerlijk zijn .



MARTIJN VAN EYKDARINE VAN GINKEL

ANOEK WAAIJER

EERTZE HOUPST

ANNA SCHEVERS

PUCK SPRUNKEN

BAS KROPFF

HESTHER KEIZER

Erik de vries

ESTHER WOUDENBERG

TOMMIE VAN UDEN

MACHTELD HOP

PATRICIA EMAN

Ramses Qaysi

KIM HAMBERG

DANIELLE KOCK

ANO'I DE BOER



De drukke buien buiten

daar zit ik nu niet mee

ik ga gewoon naar binnen

bij mezelf op de thee



WE
LOVE

UTRECHT



Want wáár jouw droom je ook naartoe 

leidt: wij brengen je thuis.

Wees 
welkom! 
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