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RECENSIES
Het verkopen en aankopen van een exclusieve woning moet een feest zijn!

Rob van Dort | Verkoop- en aankoopmakelaar exclusief wonen

Certificated Real Estate Broker

Rob van Dort Makelaardij is een kleinschalig en gespecialiseerd 
makelaarskantoor voor exclusief wonen in Nederland.

Wilt u graag een verkoop- en/of aankoopmakelaar die 
alle tijd en aandacht voor u heeft en goed kan 

verkopen en aankopen, of wilt u liever in de kaartenbak 
van een groot makelaarskantoor?

Bel voor een prettige en persoonlijke kennismaking met 
Rob van Dort zodat we uw woonwensen in kaart kunnen brengen.

 +31 (0)85-773 7777
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Fam. van den Berg, Blauwestad

Familie van Winsum, Holsloot (Dr.)
“We hebben Rob van Dort ingeschakeld als 
verkoopmakelaar van onze karakteristieke 
Saksische woonboerderij. Zijn aanpak voor 
wat betreft de presentatie van de woning 
en de bezichtigingen sprak ons aan. Rob 
reageerde altijd snel op onze vragen en 

opmerkingen. Verder was van belang dat 
er wederzijds vertrouwen was. En tenslotte 

schatte Rob de verkoopprijs van onze woning 
fors hoger in dan een andere makelaar. 

Rob heeft ons niet teleurgesteld zowel in zijn 
aanpak als in de uiteindelijke verkoopprijs.

Ook hebben we Rob ingeschakeld als 
aankoopmakelaar voor een pand waar we 
geïnteresseerd in waren. Ook daar liet hij 

weer zien dat hij snel kan handelen en onze 
wensen rustig en duidelijk kan overbrengen 

aan de andere partij.” 

“Rob van Dort Makelaardij 
benadert de markt op een 
eigentijdse en eigenzinnige 
wijze en combineert dit met 
ouderwetse fatsoensnormen. 

Rob neemt voldoende de 
tijd en zorgt voor rust en 

vertrouwen. Een deskundige 
en betrouwbare partner. Doe 
jezelf een plezier en schakel 
Rob van Dort Makelaardij in”.
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AANGEKOCHTE VILLA OP LANDGOED

Familie de Boer, Utrecht
”Bij de verkoop van onze mooie woning waren wij op zoek 
naar een prettige makelaar. Wij hebben specifiek gezocht 
naar een goede en betrouwbare makelaar, die zich richt 
op het luxe segment. Naar aanleiding van de promotie 
van een ander verkocht huis in onze straat, hebben wij 

direct Rob van Dort benaderd.

Na een enkel gesprek was voor ons duidelijk dat hij 
de makelaar was die wij zochten. Zijn visie past bij de 
onze, en hij snapte ons huis. Zowel in het proces van 

de aankoop van ons nieuwe huis, als de verkoop van de 
oude woning heeft hij ons zeer professioneel, strategisch 

en persoonlijk geadviseerd. 

Zijn professionaliteit gaat verder dan alleen het verkopen 
van het huis, en de veelzijdigheid bleek met name toen 

de gehele voorbereiding en alles eromheen door zijn team 
werd opgepakt; van styling tot het laatste schilderwerk. 
Ook kwam zijn vakkundigheid naar voren in de gerichte 
voorselectie van potentiële kopers, waardoor de serieuze 

kandidaten goed in beeld kwamen. Zelfs de huidige 
kopers van ons huis hebben meerdere malen aangegeven 

hoe fijn ze het contact vonden met onze makelaar. 
Voor ons is het zonder enige twijfel duidelijk; Rob van 

Dort is een makelaar die wij ten zeerste aanbevelen als 
verkopend- en aankoopmakelaar”.

Aangekochte exclusieve villa 
op landgoed in Oud Zuilen (U.)
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De heer R. Bakx, De Meern (U.)

Mw. Mr G.W.L.M. Dammers-Wubbe, Koekange (Dr.)
“Rob van Dort is een makelaar die 
in zijn dienstverlening buiten de 

gebaande paden treedt. Hij kijkt goed 
naar de klant en wat deze precies 

wil en waaraan behoefte bestaat. Hij 
speelt daarop vervolgens goed in. 
Hij is zeer goed bereikbaar - indien 
nodig ook buiten de gebruikelijke 

kantooruren - en reageert adequaat 
en snel.

Hij heeft een team van deskundigen 
om zich heen verzameld die snel 

beschikbaar kan zijn om eventuele 
problemen aan te pakken en 

prangende vragen te beantwoorden. 
Kortom hij doet er alles aan om de 

aan- en verkoop van de woning goed 
te begeleiden”.

 
“Rob van Dort verkocht ons 
luxe designhuis binnen 3 

maanden. De reden dat we 
Rob in de arm namen was 
het feit dat transparantie, 
eerlijkheid en oprechtheid 

waarden zijn die dicht bij ons 
staan”.
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VERKOCHT: VILLA AAN HET WATER

Familie Gijzen, Utrecht
“Onze ervaring met Rob van Dort 
was vanaf het eerste moment heel 

positief. Vertrouwen, eerlijkheid 
en transparantie zijn de keywords. 
Rob gaf ons de rust en ruimte en 
luisterde goed naar onze wensen. 

Dat was -zeker in de huidige 
woningmarkt- een openbaring. De 
bezichtiging van de woning verliep 
ontspannen en wij kregen direct 

een goed gevoel. Rob zorgde voor 
een soepel proces, onder andere 

door een goed contact tot stand te 
brengen tussen de verkopers van 
het huis en ons als kopers en door 

snel te schakelen. We hebben op een 
prettige manier onze nieuwe woning 
gekocht. Rob van Dort doet het echt 

anders, uniek in zijn vakgebied! 
Complimenten!”

De eerste villa die 
Rob van Dort Makelaardij 

verkocht staat in Coevorden (Dr.) 
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Familie Koekebacker- Vastenhoven, Oude Pekela (Gr.)

“Een boerderij waar je zo gepassioneerd 
over kunt en wilt vertellen. Een 

boerderij waar lief en leed is gedeeld. 
Een boerderij waar je uren naar kunt 
kijken en denkt; WOW! Dat gevoel 

wil je terugzien in een makelaar. Een 
makelaar die de passie van het huis 

kan overbrengen en een groot inzicht 
heeft in empathie en mensenkennis. 
Een makelaar die niet alleen kijkt en 

snel, sneller, snelst verkopen, maar een 
makelaar die meedenkt, geduld heeft en 
professioneel is. Een sparringpartner. Dit 

vonden wij bij Rob van Dort. 

Vanaf het eerste moment was de klik 
daar en zagen wij direct dat Rob de 
makelaar is die de waarde van onze 

boerderij inzag en de passie kan 
overbrengen. Iemand die voor ons de tijd 
neemt, maar ook voor potentiële kopers. 

Rob is professioneel met een grote 
vleug humor. Iemand met wie je kunt 

sparren en iemand die altijd klaarstaat. 
Wij vertrouwen Rob onze boerderij 

toe en kunnen hem zeker aanraden voor 
de verkoop van uw exclusieve woning”.

VERKOCHT: WOONBOERDERIJ MET GROTE TUIN

Woonboerderij met grote tuin 
en schuren verkocht in Gees (Dr.)
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Verkoop- & aankoopmakelaar exclusief wonen

Team Rob van Dort Makelaardij

Rob van Dort | Verkoop- & aankoopmakelaar exclusief wonen

Certificated Real Estate Broker

Rob van Dort heeft 30 jaar ervaring als Verkoopkundige, Succescoach en Dealmaker. 

Sinds 2019 is hij verkoop- en aankoopmakelaar van exclusieve woningen in Nederland.

Rob’s kernwaarden zijn: integriteit, menselijkheid, vertrouwen, transparantie, duidelijkheid en verbinding.

De opgedane kennis en ervaring in het bedrijfsleven past Rob toe in het topsegment van de makelaardij 

waardoor hij succesvol is in het verkopen en aankopen van prachtige en exclusieve woonobjecten.

Wilt u uw exclusieve woning verkopen of een exclusieve woning in Nederland aankopen, 

dan kunt u Rob van Dort Makelaardij hiervoor inschakelen. Samen stellen wij 

een profiel op waarin uw wensen en eisen helder worden gemaakt.

Rob van Dort Makelaardij heeft hiervoor exclusieve verkooppakketten ontwikkeld, die er voor zorgen 

dat uw woonobject meer ideale kijkers aantrekt en het maximale resultaat oplevert. 

Bij de aankoop van uw exclusieve woning zal Rob van Dort als aankoopmakelaar samen met u 

de woning bezichtigen. Rob zal in overleg met u de onderhandelingen voeren en de deal sluiten 

waardoor hij u volledig ontzorgt. Het koopcontract wordt beoordeeld en waar mogelijk aangepast 

door de huisnotaris van Rob van Dort Makelaardij.

Kwaliteit op maat
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Rob van Dort Makelaardij

Olympia 2d
1213 NT Hilversum

+31 (0)85-773 7777 
info@robvandortmakelaardij.nl 
www.robvandortmakelaardij.nl

Grote Voort 293a
8041 BL Zwolle


