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BETROKKEN VASTGOEDPARTNER

REBO Bedrijfsmakelaars is sterk op de markt voor kantoren, 

bedrijfsruimten en winkels. Onze dienstverlening gaat beduidend 

verder dan alleen het bemiddelen tussen vraag en aanbod van 

bedrijfspanden. De bedrijfsmakelaar van REBO is specialist op het 

terrein van advies over bedrijfshuisvesting, bemiddeling bij verkoop 

en verhuur van bedrijfsmatig vastgoed en bemiddeling bij aankoop 

en aanhuur van bedrijfsmatig vastgoed. REBO Bedrijfsmakelaars is 

aangesloten bij de branche vereniging NVM.

REBO Groep BV werd in 1976 opgericht en is een landelijk 

opererende vastgoedspecialist. Als familiebedrijf zijn wij altijd 

onafhankelijk gebleven, waardoor wij onze eigen, standvastige 

en onafhankelijke koers bepalen. Met onze jarenlange ervaring 

leveren wij kwaliteit, zijn we betrouwbaar, beschikken we over een 

compleet diensten-pakket en zijn we altijd dichtbij. We vertellen 

graag wat meer over onszelf.

Onze experts weten dat er in vastgoed, VvE- management en 

makelaardij complexe strategische processen aan de orde zijn, 

waarbij meerdere partijen een belang hebben bij het juiste 

management. Daarvoor is een heldere, transparante en integere 

aanpak nodig. REBO is een betrouwbare partner die oog heeft 

voor de belangen van alle stakeholders en pas tevreden is als 

iedereen dat is. Met onze jarenlange ervaring als onafhankelijke 

partij begrijpt de REBO Groep deze behoefte. Wij hebben alle 

expertise binnen één concern verzameld. Hiermee hebben wij 

onszelf door de aanwezigheid van al onze specialisten als de 

generalist in de vastgoedmarkt neergezet. Zo zijn alle mogelijke 

gebieden vertegenwoordigd; woningmakelaardij, woningverhuur, 

VvE-management, bedrijfsmakelaardij, beleggingsmakelaardij, 

vastgoedmanagement en valuation & research. Dit geeft REBO 

slagkracht waardoor innovatief, snel en efficiënt geschakeld wordt. 

Met vestigingen door heel Nederland is REBO Groep gedreven om 

samen met haar specialisten uw duurzame resultaat te behalen. 

REBO GROEP BV
BETROKKEN, ONDERSCHEIDEND EN DICHTBIJ

Bregje Sloot
Directieteam, Managing Partner

Ninke Sloot
Directieteam, Managing Partner

Roy Alofs
Directieteam, Managing Partner

Pascal Elshof
Directieteam, Managing Partner

Marleen Kranenburg
Directieteam, Algemeen Directeur

‘ONAFHANKELIJKHEID IS ONZE WAARBORG 
EN EEN ABSOLUTE MEERWAARDE’

Taxeren vereist deskundigheid en zorgvuldigheid. REBO Valuation 

& Research, onderdeel van REBO Bedrijfsma-kelaars, heeft veel 

kennis over de vastgoedmarkt en ervaring met het waarderen van 

allerlei bedrijfsmatig vastgoed. Onze taxateurs hebben een gedegen 

bouwkundige ervaring, zijn objectief en onafhankelijk. Onze 

gecertificeerde onafhankelijke taxateurs zijn specialisten in taxaties 

bij aan- of verkoop, taxaties herbouwwaarde, waardebepalingen 

voor financiering, vaststelling OZB en balanswaardering, 

haalbaarheidsonderzoeken en corporate consulting.

Voor particuliere en institutionele beleggers met een wens de 

vastgoedportefeuille te vergroten of juist te verkleinen is REBO 

Beleggingsmakelaars, onderdeel van REBO Bedrijfsmakelaars, 

de juiste partner. Beleggers vertrouwen ons hun bedrijfsmatig 

onroerend goed toe om te verkopen. Door ons grote netwerk onder 

institutionele en private vastgoedbeleggers, vinden wij snel een 

geschikte oplossing voor partijen.

Bij REBO Vastgoed Management beheren we vastgoed voor 

institutionele en private beleggers. Wij verzorgen alles op het 

gebied van property management. Wij onderhouden voor de 

vastgoed eigenaren de contacten met de huurders. REBO begeleidt 

planmatig onderhoud, verduurzamingsprojecten en renovatie 

projecten en stelt meerjarenonderhoudsplannen op. REBO verzorgt 

het totale pakket voor het financiële management. REBO int de 

huren, heeft een actief debiteuren beheer en verzorgt de gehele 

crediteurenadministratie. Binnen het commercieel management 

verzorgen onze specialisten nieuwbouw- en huurprijs adviezen, 

objectbeleidsvisies en handelen juridische huur- en verhuurzaken 

af. Dat geldt voor zowel woningen als winkels, kantoren en andere 

bedrijfspanden. REBO zorgt ervoor dat de vastgoedeigenaren 

er geen omkijken naar hebben. En huurders? Die hebben de 

beschikking over een goed onderhouden pand bij een betrouwbare 

vastgoedmanager. REBO Vastgoed Management is ISAE3402 Type II 

gecertificeerd, mede een bewijs dat alles goed geregeld is.

De verhuurspecialisten van REBO Huurwoning zijn volledig 

gericht op het verhuren van nieuwbouw en bestaande bouw. 

Zij doen niks anders dan het uitsluitend verhuren van woningen. 

Zij weten hoe een woning in de markt gezet moet worden. Screenen 

de huurkandidaten heel goed, opdat in het beheertraject er een 

vlekkeloze bewoning en betalingsmoraal aanwezig is bij uw 

huurders. Dit onderscheidt REBO Huurwoning van de reguliere 

verhuurmakelaar. REBO Huurwoning maakt gebruik van digitale 

toepassingen in het proces van inschrijven, screening, toewijzing, 

ondertekening van de huurovereenkomst en het checken van de 

identiteit van de kandidaathuurder. De persoonsgegevens worden 

volgens de laatste richtlijnen van de AVG behandeld. Een woning 

die wordt verhuurd door REBO Huurwoning betekent, verzekerd 

zijn van een professionele en betrouwbare verhuurorganisatie 

die werkt volgens de laatste wetgeving en gebruik maakt van de 

modernste technologieën.

Eigenaren van een woning in een appartementencomplex 

hebben niet alleen de zorg over de eigen woning. Het beheer en 

het groot onderhoud van de algemene ruimten valt ook onder 

de verantwoordelijkheid van de gezamenlijke eigenaren (VVE). 

REBO neemt deze zorgen, die deze verantwoordelijkheid met zich 

meebrengt, weg en geeft de zekerheid dat alles goed is geregeld. 

Werkzaamheden op het vlak van financiële, administratieve en 

juridische bestuurlijke zaken neemt REBO uit handen. Maar ook 

het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan en de daaruit 

voortkomende werkzaamheden aan groot onderhoud verzorgt 

REBO VVE Management. Eigenaren melden bij REBO de storingen 

aan het gebouw. REBO int de VVE bijdragen, kent een actief 

debiteurenbeheer en verzorgt de crediteurenadministratie. REBO 

ondersteunt besturen en commissies. Soms is REBO zelf het 

bestuur van een VVE, indien er niet genoeg animo onder de leden is 

om een bestuur te kunnen vormen. REBO VVE Management werkt 

digitaal en maakt gebruikt van portalen. Op ieder moment heeft 

iedere eigenaar inzicht in de actuele status van zijn of haar VVE.

REBO ERA Makelaars biedt advies bij de aankoop, verkoop, 

uitponding en taxatie van bestaande- en nieuwbouwwoningen. 

Wij beschikken over een groot woningbestand en veel kennis 

van de lokale én regionale woningmarkt. Daardoor weten we 

niet alleen wat er te koop ís, maar ook wat er te koop kómt, waar 

vraag naar is en hoe de prijzen zich ontwikkelen. Onze kantoren 

zijn aangesloten bij de branchevereniging NVM, de wereldwijde 

makelaarsorganisatie ERA en voor de woningtaxaties bij het 

validatie instituut NWWI. Een gratis waardebepaling behoort 

tot het standaard dienstenpakket van REBO ERA Makelaars. De 

gecertificeerde makelaars werken digitaal met de modernste 

softwarepakketten, volgens de laatste privacy wetgeving, maar 

blijven dichtbij om de persoonlijke contacten te onderhouden. 

Onze makelaars komen graag bij u thuis om het te hebben over de 

wensen met betrekking tot uw (toekomstige) huis.


