
Speciale actie
Voor de lezers van De 
Hessencombinatie hebben wij een 
speciale actie. Wanneer wij de 
verkoop van uw woning mogen 
verzorgen, ontvangt u een korting 
op uw verkoopkosten! 
Bewaar dit artikel als bewijs en 
vraag naar de voorwaarden.

Gratis waardebepaling
Heeft u verkoopplannen en bent 
u benieuwd wat de marktwaarde 
van uw woning is? 
Uw REBO ERA Makelaar biedt 
u gratis en vrijblijvend een 
waardebepaling van uw huis aan. 
Neem contact met ons op voor 
een afspraak. Aanvragen kan ook 
online via rebo-eramakelaars.nl

Specialist in nieuwbouw
Wij hebben nauw contact 
met aannemers en 
projectontwikkelaars en 
bieden u een ruime keus 
nieuwbouwwoningen aan in onder 
andere Apeldoorn, Laag-Soeren, 
Doesburg en Doetinchem. Wilt u 
meer informatie hierover? Neem 
vrijblijvend contact met ons op.

welke middelen we inzetten om een 
woning optimaal te verkopen. We 
kunnen verkopers volledig ontzorgen 
in het verkoop- en aankooptraject. 
We denken graag mee met onze op-
drachtgevers, zijn actief en flexibel. 
En hebben allen stuk voor stuk liefde 
voor het vak.’ 

Uniek marketingsysteem
REBO ERA Makelaars is aangesloten 
bij de Nederlandse Verenging van 
Makelaars (NVM) en bij ERA, een 
internationaal samenwerkingsverband 
van kwaliteitsmakelaars. Henk legt 
het voordeel hiervan uit: ‘ERA werkt 
volgens een uitgekiend marketingsys-
teem en heeft onder andere een groot 
aantal volgers op Facebook. Panden 
die via ERA worden verkocht, worden 
eerder gevonden en over het alge-
meen sneller verkocht. Dat marke-
tingsysteem is echt uniek en innova-
tief. Daarmee onderscheiden we ons 
ten opzichte van de concurrent.’  

Uitgebreid huuraanbod
De woningmarkt in de regio kenmerkt 
zich zeker het laatste jaar weer door 
stijgende prijzen en een kortere 
doorlooptijd. ‘De markt is veran-
derd en daar moet je op inspelen, 
zeker qua marketing’, legt Ninke uit. 
‘Daarnaast willen sommige verkopers 

graag tijdelijk, voor minimaal een 
jaar, huren als ze verkocht hebben. 
Dan kunnen ze gebruik maken van 
ons aanbod van huurwoningen. We 
hebben zowel appartementen als 
eengezinswoningen in onze porte-
feuille en doen zo’n 3.000 huurtrans-
acties per jaar.’ 
Inschrijving, toewijzing en het on-
dertekenen van de huurovereenkomst 
gaat digitaal. De persoonsgegevens 
worden volgens de laatste richtlijnen 
van de Wet op de persoonsgege-
vens behandeld en opgeslagen. Een 
woning laten verhuren door REBO 
betekent verzekerd zijn van een 
professionele en betrouwbare ver-
huurorganisatie die werkt volgens de 
laatste wetgeving en gebruik maakt 
van de modernste technologieën. 

Het allerbeste resultaat
Lokale zichtbaarheid is belangrijk 
voor een makelaar stelt Ninke. ‘Het 
helpt je als makelaar als je de streek 
en de mensen goed kent en weet 
wat er leeft. Onze makelaars kennen 
het gebied waarin ze werkzaam zijn 
en hebben daardoor een uitgebreid 
netwerk opgebouwd. Dat biedt ook 
voordelen voor onze klant. Samen 
met de klant gaan we immers voor 
het allerbeste resultaat. Met minder 
nemen we geen genoegen.’

REBO ERA Makelaars is uw 
partner bij de zoektocht 
naar de ideale woning
In de jaren zeventig begon Henk Sloot uit Hoog-Keppel als medewerker bij het Dierense 
bedrijf REBO Groep. Toen hij de zaak in de jaren negentig kon overnemen, greep hij 
die kans met beide handen aan. Inmiddels is de onderneming uitgegroeid tot een 
familiebedrijf met negen vestigingen centraal door het land. Maak kennis met een 
landelijke opererende en onafhankelijke vastgoedspecialist.

Op een prachtige, landelijke locatie 
aan de rand van Laag-Soeren ligt het 
hoofdkantoor van REBO Groep. Vanuit 
deze witte villa bouwde Henk Sloot 
het bedrijf na de overname verder uit. 
‘Mijn visie is dat je groot moet zijn 
om mee te kunnen doen. Ik heb eerst 
de vastgoedtak verder uitgebreid, 
daarna kregen we langzamerhand 
meer vestigingen, nu van Amsterdam 
tot Zwolle. Inmiddels zijn we één 
van de grotere. Er werken hier bijna 
100 medewerkers en jaarlijks heb-
ben we 38.000 eenheden in beheer. 
Dat zijn woningen, garageboxen of 
bedrijfspanden’, vertelt de nestor van 

het familiebedrijf waarin dochters 
Ninke en Bregje samen met Pascal 
Elshof, Marleen Kranenburg en Roy 
Alofs het directieteam vormen.
REBO Groep is gespecialiseerd in 
woningmakelaardij, woningverhuur, 
Vereniging van Eigenaren, bedrijfs-/
beleggingsmakelaardij, vastgoedma-
nagement en valuation & research. 
Het team heeft veel specialisten in 
dienst. Juristen, bouwkundig inge-
nieurs en bijvoorbeeld specialisten 
in huurrecht. Samen zijn de deskun-
dige medewerkers van alle markten 
thuis en kunnen ze snel en efficiënt 
schakelen. 

Woningmakelaardij
De acht woning- en bedrijfsmakelaars 
werken vanuit de locaties Laag-Soe-
ren, Arnhem, Deventer, Doetinchem 
en Dieren. Ze bieden advies en assis-
tentie bij de koop, verkoop, tijdelijke 
huur en verhuur van een particulier 
huis, appartement, garage of kavel. 
Woningmakelaar Ninke Sloot legt de 
werkwijze uit: ‘Wij hebben een groot 
woningenbestand en onze makelaars 
hebben veel kennis van de lokale en 
regionale woningmarkt. Daardoor we-
ten we niet alleen wat er te koop is 
maar vaak ook wat er te koop komt. 
Samen met de klant bespreken we 
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REBO Groep heeft vestigingen in 
Amersfoort | Amsterdam | Arnhem | 
Deventer | Dieren | Doetinchem |
Laag-Soeren | Utrecht | Zwolle

REBO is 
altijd op 
zoek naar 
talenten!


