
Na 20 jaar Woonaccent Makelaars Friesland gaan we verder als

Lamberink Makelaars Friesland
Een nieuwe naam maar met dezelfde mensen & dezelfde vertrouwde service.

wonen  |  bedrijfshuisvesting  |  nieuwbouw  |  taxaties  |  verhuur

Drachten
Markt 2, 9203 AA Drachten
0512 749 000

Dokkum
Hogepol 15, 9101 LZ Dokkum
0519 700 121

Grou
It Molelân 1, 9001 XS Grou
0566 748 000

Heerenveen
Burg. Kuperusplein 68, 8442 CN Heerenveen
0513 728 000

Leeuwarden
De Eenhoorn 4, 8932 NX Leeuwarden
058 310 0000

Sneek
Veemarktplein 2, 8601 DA Sneek
0515 768 005

Géén opstartkosten: bespaar direct € 675,-
Laat jij je huis door Lamberink verkopen dan hoef je niets
te betalen voor ons zeer uitgebreide marketingpakket.
Dit scheelt je direct al 675 euro!

Gratis rechtsbijstandsverzekering
Lamberink zorgt voor een verzekering die jou als verkoper
juridische bijstand biedt als je onverhoopt een geschil krijgt
met de koper over bijvoorbeeld verborgen gebreken.

Gratis Blikvanger op funda
Zet je jouw huis te koop bij Lamberink, dan krijg je één 
kwartaal gratis een blijkvanger. Hiermee valt jouw huis 
extra op tussen de andere woningen. Meer kliks en meer 
kijkers!

  info@lamberink.nl

lamberink.nl

*tijdelijke actie geldig t/m 30 juni 2020 en geldt alleen voor de provincie Friesland. 

Een nieuwe naam
Sinds begin dit jaar maken wij deel uit van Lamberink 
Makelaars & Adviseurs. Een familiebedrijf met een 
vooraanstaande marktpositie in Drenthe en Groningen, dat 
net als wij de klant op nummer 1 stelt. Vanaf nu kom je ons 
tegen als Lamberink Makelaars Friesland.

Dezelfde mensen & dezelfde service
Inderdaad alleen de naam verandert. Hetzelfde 
makelaarsteam, dat al meer dan 20 jaar geworteld is in 
Friesland, blijft jou graag van dienst. Ook het afgelopen 

jaar mocht ons team zich weer verkoopkampioen van 
Friesland noemen. We danken al onze klanten voor hun 
vertrouwen. Ook onder de nieuwe naam staan we met 
dezelfde inzet voor je klaar!

Regionaal & landelijk netwerk
Samen met Lamberink bundelen we de krachten en zijn we 
als grootste makelaar van het Noorden je nóg meer van 
dienst. Met een krachtig regionaal netwerk van 
zoekers en verkopers uit het hele Noorden en met de 
landelijke dekking die we als partner in Dynamis bieden.

PROFITEER VAN ONZE TIJDELIJKE ACTIES!*
JE HUIS VERKOPEN VIA LAMBERINK?







PARTNER IN DYNAMIS

+

+


