
€€11..000000     
  VAN JE VAN JE 
  MAKELAAMAKELAARR??

najaarsactie van vastgoedpro

ELKE WEEK 
ELKE WEEK KANS OP
KANS OP

BEMIDDELINGS-KOSTEN RETOUR



Deelnameformulier

“€ 1.000,- van je makelaar?” is een unieke actie van uw Vastgoedpro-makelaar. Koopt of verkoopt u uw 

woning tijdens de actieperiode, dan maakt u elke week kans op een bedrag van € 1.000,-. Dan kunt u 

bijvoorbeeld toch die loungebank, houtkachel of dat espressoapparaat waarvan u de aankoop had uitgesteld, 

aanschaffen! Door dit formulier in te vullen maakt u kans om te winnen. Lees de informatie hieronder goed 

door en vul samen met uw Vastgoedpro-makelaar alle gegevens in. Hij zorgt verder voor de aanmelding. 

Als u gewonnen heeft, hoort u dat via uw makelaar. 

1.  Door deelname aan deze actie via dit deelnameformulier maakt u kans op een vergoeding van € 1.000,-  
(inclusief BTW) ter dekking van (een deel van) de kosten van uw makelaar voor de uitvoering van de opdracht.

2.  De actie loopt van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020. Iedereen die binnen deze periode aan een  
Vastgoedpro-makelaar een opdracht geeft voor de aan- of verkoop van een woning kan deelnemen.

3. Direct na afloop van iedere actieweek wordt één winnaar getrokken. 
4. Beroepsorganisatie Vastgoedpro maakt per week de winnaar bekend via uw makelaar en via www.vastgoedpro.nl/actie.
5.  De uitbetaling van de prijs vindt alleen plaats als de aan- of verkoop van de woning via de betreffende Vastgoedpro- 

makelaar binnen 2 jaar na aanmelding voor deze actie heeft plaatsgevonden.
6. Alle actievoorwaarden van deze actie zijn na te lezen op www.vastgoedpro.nl/actie.

Voorletter(s)     Achternaam

Adres 

Postcode      Plaatsnaam

Telefoon

E-mailadres

       Ik ga akkoord met de actievoorwaarden

Datum       Handtekening                              

Gegevens deelnemer

Bedrijfsnaam     

Plaatsnaam 

Contactpersoon     

E-mailadres

Voor de makelaar: scan het ingevulde deelnameformulier en lever het 
deelnameformulier aan via www.desk.vastgoedpro.nl/courtageactie of 
scan de QR-code hiernaast met je mobiel en stuur een foto van het 
ingevulde deelnameformulier op.

Let op: Alleen de makelaar ontvangt per e-mail een bevestiging van uw deelname.
 

Gegevens Vastgoedpro-makelaar


