
Phil Devin Consultants Review - Het vinden 

van een goede vastgoedmakelaar voor uw 

behoeften 
 
Als u momenteel van plan bent om een onroerende goederen te kopen of te verkopen, dan wordt 

het geadviseerd voor u om de dienst van een professionele onroerende goederenagent te krijgen. 

Maar het vinden van de juiste is voor uw behoeften misschien niet gemakkelijk op alle, maar dit 

bericht gemaakt door Phil Devin consultants zal u helpen in een dergelijke hachelijke situatie. 

 

U er zeker van een goed resultaat in uw onroerend goed venture als u een vertrouwde agent met 

je. Het kiezen van een goede agent kan bespaart u de moeite van het begrijpen van elke stap 

opgenomen in het hele proces, omdat de agent in staat is de behandeling van het samen met het 

aanpakken van de technische, tactische en financiële zaken die betrokken zijn bij een project. 

Zorg ervoor dat u ook werken met een Professional die kan omgaan met de ins en outs van de 

woningmarkt in uw omgeving. 

 

Lijsten 

 

Het eerste wat je moet overwegen is de agent het aantal aanbiedingen in uw regio. Bepaal of de 

agent had ervaring met veel klanten en als zijn eerdere projecten werden gelabeld succes door 

zijn klanten. Zorg ervoor dat de agent geeft gelijke aandacht en het beheer van elke klant waar je 

geen spoor van vriendjespolitiek te vinden op alle. 

 

Verwijzingen 

 

Beter krijgen die goede aanbevelingen van uw familieleden, vrienden, of zelfs van uw collega's 

en buren. Met deze, u gebruik maken van hun ervaring als leidraad bij het kiezen van de betere 

agent. Neem nota van hun adviezen en suggesties, en benadruk de kenmerken u nuttig van elke 

agent vond die zij zouden voorstellen. U ook ervan overtuigd zijn dat je eerlijk beoordelingen 

kreeg van die mensen, die zeer gunstig is voor uw zoektocht van de agent te vertrouwen. 

 

Echter, voor die personen met een goede makelaars vandaag, maar is verhuizen naar een ander 

land of een verre plaats snel, dan zou het niet meer mogelijk om een goede communicatie met 

uw huidige agent hebben. Phil Devin Real Estate consultants suggereert om de verwijzing van 

die vorige agent van jou van een nieuwe agent in uw nieuwe plaats. Met hun brede netwerk van 

professionele verbindingen binnen de onroerende goederenindustrie, hebben de onroerende 

goederenagenten zeker goede informatie van andere goed-presterende agenten ook op andere 

gebieden. 

 

Verhuizing specialist 

 

U ook het huren van een verhuizing specialist, vooral als je verhuizen naar een nieuwe buurt. 

Het is begrijpelijk dat u geen idee van de goede agenten in dat specifieke gebied hebt, in het 

bijzonder als u geen ervaring met een onroerende goederenagent in de eerste plaats hebt. 

Hebben een verhuizing specialist aan uw zijde, omdat deze Professional heeft een goed netwerk 
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van verbinding met agenten in een bepaald land. Hij of zij heeft een goede toegang tot de 

prestaties van een agent en de productie verslagen ook. Indien ooit, kan de specialist ook de 

capaciteiten van een bepaalde agent aan het bezit aanpassen u zoekt. 

 

Gemeenschap 

 

Kies iemand die ook Gemeenschaps leiderschap bezit. Het is inderdaad een plus factor als de 

agent sterk zorgt voor zijn of haar gemeenschap. Het zien van briljante prestaties nummers over 

een agent is goed, maar het zou leuk zijn om te zien dat hij of zij is ook toegewijd aan de 

Gemeenschap. Zoek uit of de agent geïnvesteerd in het gebied en was betrokken bij lokale 

scholen, het ontwikkelen van bedrijven, of liefdadigheidsinstellingen. 

 

Wenselijke kenmerken 

 

Welke goede kwaliteiten u van een agent in uw inspanning verwacht van het kopen van of het 

verkopen van een onroerende goederen? Je moet jezelf afvragen uw eigen definitie van een 

"goede makelaar". Uw mening zal anders zijn dan anderen, dus wat is geweldig voor hen 

misschien niet aan u, omdat het afhangt van uw eisen. U zou de agent met de kwaliteiten of de 

kenmerken moeten zoeken u persoonlijk zoekt. Heeft u liever iemand ethisch over iemand met 

een grote verkoopvolume? Hou je van iemand met veel ervaring over een Professional die de 

leiding neemt van meestal alles? Of wil je werken met een deskundige die zal ingaan op elk van 

uw zorgen? Je bent degene die zou kunnen beantwoorden dergelijke vragen dus wees zeer 

voorzichtig bij het kiezen van wie te vertrouwen. Selecteer degene die voldoet aan de meeste van 

uw gewenste kwaliteiten van een agent, zodat u er zeker van een comfortabele en een 

professionele relatie tussen jou en hem. 

 

Licentie 

 

De licentie van de agent moet up-to-date zijn. Voordat u een contract met een agent 

ondertekent, moet u ervoor zorgen dat u zijn of haar licentie tweemaal hebt gecontroleerd. U een 

bezoek van uw staat onroerend goed afdeling website om te valideren als de licentie was echt 

bijgewerkt. 

 

Met al die genoemde richtlijnen, Phil Devin consultants begrijpt als je ook gaat om je intuïtie toe 

te voegen in uw besluitvorming. Vertrouw op je gevoelens en vraag jezelf vele malen indien 

nodig als je echt zeker bent met uw definitieve beslissing. Niet versnellen het proces van het 

kiezen, maar neem de tijd en zorgvuldig genoeg. 


