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‘Hoe	  verkoop	  ik	  mijn	  huis?’:	  Een	  nieuw	  boek	  van	  Kim	  ten	  Kley-‐Keeris	  
U	  wilt	  uw	  huis	  verkopen?	  In	  een	  moeilijke	  markt	  als	  de	  huidige	  is	  dat	  niet	  eenvoudig.	  De	  prijzen	  
dalen	  en	  huizen	  staan	  lang	  te	  koop.	  Toch	  is	  er	  veel	  dat	  u	  kunt	  doen	  om	  de	  kans	  op	  een	  succesvolle	  
verkoop	  te	  vergroten.	  Dit	  boek	  geeft	  u	  inzicht	  en	  tips.	  
	  

	  
	  
Iedere	  woningeigenaar	  met	  een	  verhuiswens	  hoopt	  dat	  zijn	  of	  haar	  huis	  zo	  snel	  mogelijk	  wordt	  
verkocht	  en	  het	  liefst	  tegen	  een	  zo	  hoog	  mogelijke	  prijs.	  In	  een	  moeilijke	  markt	  als	  de	  huidige	  is	  dat	  
niet	  eenvoudig.	  Anno	  2013	  zit	  de	  woningmarkt	  genadeloos	  op	  slot.	  De	  prijzen	  van	  woningen	  dalen	  
en	  huizen	  staan	  lang	  te	  koop.	  Toch	  is	  er	  veel	  dat	  u	  kunt	  doen	  om	  de	  kans	  op	  een	  succesvolle	  
verkoop	  te	  vergroten.	  Dit	  boek	  geeft	  u	  daarin	  inzicht	  en	  tips.	  U	  krijgt	  een	  goed	  beeld	  van	  wat	  er	  
komt	  kijken	  bij	  het	  verkopen	  van	  uw	  huis,	  ook	  als	  u	  geen	  makelaar	  inschakelt.	  Alle	  aspecten	  worden	  
besproken,	  van	  de	  voorbereiding	  tot	  en	  met	  de	  gang	  naar	  de	  notaris.	  Tevens	  leest	  u	  wat	  u	  kunt	  
doen	  om	  uw	  woning	  zo	  aantrekkelijk	  mogelijk	  te	  presenteren.	  Het	  is	  natuurlijk	  geen	  wondermiddel,	  
maar	  in	  een	  moeilijke	  markt	  als	  deze	  helpen	  alle	  beetjes.	  Op	  naar	  een	  succesvolle	  verkoop!	  
	  
‘Hoe	  verkoop	  ik	  mijn	  huis?’	  (58	  pagina's,	  ISBN:	  9789461937780)	  is	  onder	  andere	  te	  koop	  bij	  	  
de	  boekhandels	  en	  bol.com.	  Prijs	  paperback:	  €	  14,95.	  
	  
Over	  Kim	  ten	  Kley-‐Keeris	  
Kim	  ten	  Kley	  is	  opgeleid	  als	  bouwkundig	  ingenieur	  (Techn.	  Univ.	  Delft)	  en	  als	  Master	  of	  Real	  Estate	  
(Univ.	  van	  Amsterdam).	  Kim	  heeft	  jarenlange	  ervaring	  in	  de	  internationale	  vastgoedmarkten.	  
Momenteel	  is	  zij	  directeur	  van	  Conduct	  Vastgoed,	  samen	  met	  haar	  man	  Jan	  Willem.	  Conduct	  
Vastgoed	  bemiddelt	  in	  exclusieve	  woningen	  en	  commercieel	  vastgoed.	  
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