
Het blijft allemaal mensenwerk
 

opzichte van andere 
ondernemers in dit 
vakgebied op grond van 
kwaliteit, dienstverlening, 
advies en vakkennis.
 

Een jong kantoor dus met 
jonge ambitieuze mensen die 
gaan voor de opdracht van 
de klanten. Service en 
deskundigheid zijn 
vanzelfsprekend evenals 
onze persoonlijke 
betrokkenheid en korte lijnen. 
Geen 9 tot 5 mentaliteit, 
maar zes dagen per week 
voor uw opdracht klaar.
 

Onze kantoor-
automatisering past helemaal 
bij onze organisatie. De look 
en feel is bijzonder modern. 
Snel een SMS-je of e-mail 
naar onze klanten is voor ons 
dagelijks werk en alles wordt 
direct in het dossier 
opgeslagen. Alle lijnen met 
Online Software zijn 
bijzonder kort.

Raadhuis Makelaars is 
een onafhankelijke 
financiële dienstverlener, 
daardoor hebben wij alle 
vrijheid om op het gebied 
van verzekeringen, 
pensioenen, en hypotheken 
te kiezen voor een optimale 
prijs/kwaliteit verhouding. 
Ook in geval van schade 
komen wij op voor de 
belangen van de klanten. 
Wij onderhouden de 
contacten met 
verzekeringsmaatschappij-
en, schade-experts en 
tegenpartijen zodat de 
klanten krijgen waar zij 
recht op hebben.
 

Verder zijn wij lid van 
VastgoedPRO. De 
VastgoedPRO-makelaar is 
dé adviseur voor 
particuliere en professionele 
opdrachtgevers in alle 
facetten van de 
woningmarkt. 
VastgoedPRO-makelaars 
onderscheiden zich ten 
 
 

Een druk op de knop en de 
remote-functie is 
ingeschakeld. Uit het Online 
Pro pakket kan heel 
eenvoudig een e-mail 
worden verzonden naar de 
helpdesk. Wij maken heel 
eenvoudig in het 
management een 
portefeuille doorsnede of 
een overzicht top clienten of 
top maatschappijen. Ook 
maken wij particuliere- en 
zakelijke profielen in Online 
Pro. Tegen de conversie 
zagen wij wel op. Maar dit 
was bijna wonderlijk. De 
ene dag werkten wij met 
Online en de volgende dag 
met een instructie in Online 
Pro. Dit was mogelijk omdat 
‘s nachts werd gecon-
verteerd van Online naar 
Online Pro. Iedereen is 
lovend over de conversie, 
bij het lezen van de 
interviews hebben wij geen 
problemen kunnen ervaren.
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ÿ Opgericht op 5-11-1999
 
 
ÿ Aantal medewerkers 4
 
 
ÿ Aantal relaties 500
 
 
ÿ Aantal polissen 3000
 
 
ÿ Dienstverlening:
      Makelaardij
      Hypotheken
      Verzekeringen
     
      

Mark Greijmans en Pieter Meeuws 
                                 directeuren van Raadhuis Makelaars
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www.assurantiepakket.nl

Raadhuis Makelaars is vanaf 1 januari 2000 actief in 
Zuidoost met Someren als uitvalbasis. Wij hebben 
veel expertise op het gebied van makelaardij en 
taxaties van onroerend goed, zowel woningen als 
bedrijfspanden. Zo is Mark Greijmans al jaren onze 
Register makelaar-taxateur van onroerend goed en 
werkt samen met collega makelaar Susanne Wijnen.
Ook zijn wij verzekerd van Pieter Meeuws, Erkend 
hypothecair planner en assurantieadviseur voor 
particulieren en MKB. Pieter is continue bezig met 
hypotheekvormen, rentes, arrangementen en alles 
wat er op de hypotheek- en assurantiemarkt te koop 
is. Onafhankelijk en objectief! Jacqueline Barents is 
onze binnendienst medewerkster en bank- en 
assurantieadviseuse.
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