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Wenst u uw eigendom 
te verkopen ?

“Professionele verkoop met kennis van zaken en zonder zorgen”

Molenakker 42 - Egem

Gruuthusestraat 2 - Tielt

Luchtbalstraat 12 - Tielt

Tieltstraat 50 - Markegem

Kapellestraat 15 - Tielt

Statiestraat 101 - Dentergem

Oude Stationstraat 49 - Tielt

Henri D’Hontstraat 44 - Tielt

1 week

2 weken 3 weken

gratisschatting !

3 dagen2 dagen



Wij garanderen u een professionele verkoop 
met kennis van zaken en zonder zorgen !

Wij geven u alvast 10 goeie redenen om met Madou Vastgoed in zee te gaan:

1)  Bijna 17 jaar ERVARING (sinds 2001) en bewezen EXPERTISE 
in de verkoop van vastgoed.

2)  PERSOONLIJKE begeleiding en opvolging. Bij ons bent u geen nummer, 
maar een gewaardeerde klant !

3)  Uitgebreide DATABASE met honderden potentiële kopers !

4)  Professionele MARKETING en foto’s die uw eigendom opwaarderen.

5)  Intensieve BEGELEIDING en opvolging van kandidaat-kopers.

6)  State of the art-website www.madouvastgoed.be 
die door tientallen personen per dag wordt bezocht.

7)  Op maat gemaakte, multimediale publiciteitsstrategie 
(Immoweb, Facebook, opendeurdagen, te koop-borden of stickers,…).

8)  GEEN PAPERRASSEN meer en een perfecte dossieropvolging van A tot Z !

9)  Commercieel goed gelegen kantoor met LED-etalage met veel passage. 
Elke eigendom wordt professioneel gepresenteerd en valt ongetwijfeld op !

10) No cure = no pay of geen verkoop = geen kosten  !! 
GRATIS WAARDEBEPALING !!

Wenst u meer info over onze UNIEKE werkwijze, 
contacteer ons gerust telefonisch of per mail voor een vrijblijvend gesprek.

RECENTE VERKOPEN

Brouwerijstraat 8 - Schuiferskapelle

Balgerhoekstraat 88 - Wingene

Keizerstraat 1H - Tielt

Marktstraat 13 - Meulebeke

Kaaistraat 18 - Ardooie

Wittestraat 120 - Tielt

Zandstraat 11 - Pittem

Fonteinlaan 2 - Wingene

2 weken

5 dagen

6 weken4 weken


