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VASTGOEDMAKELAAR
Aendekerk Immo

CLAUDIA AENDEKERK

“Mijn juridische achtergrond bleek 
een extra troef als vastgoedmakelaar.”  

“Papa en ik hebben een verschillende 
achtergrond, wat zorgt dat we elkaar 
perfect aanvullen. En dat is ook positief 
voor onze klanten. Papa heeft ervaring 
in de bouwsector en helpt onze klanten 
met het bouwtechnische verhaal. Mijn 
juridische kijk zorgt dat we een stap verder 
gaan in de begeleiding van onze klanten. 
Denk maar aan de verkoop van een pand 
van een door de vrederechter beschermd 
persoon. Veel mensen hebben geen idee 
hoe zo’n procedure verloopt en wat hierbij 
komt kijken.”

Vier pijlers
Aendekerk Immo is gefundeerd op vier 
pijlers: optimaal presenteren, deskundig 
adviseren, betrokken informeren en be-
hulpzaam faciliteren. “Om een vlotte ver-
huur of verkoop te garanderen, zorgen wij 
eerst voor een mooie presentatie van de 
woning. Maar wij gaan verder. We helpen 
onze klanten met al hun vastgoedvragen en 
geven persoonlijk advies. Ook informeren wij 
ze over alle stappen in het vastgoedproces. 
En alle praktische en administratieve zaken 
nemen wij met de glimlach van hen over. Op 
die manier proberen we hen optimaal bij te 
staan en zoveel mogelijk zorgen uit handen 
te nemen.”

Mensen boven cijfers
“Onze toegevoegde waarde? Wij werken 
heel persoonlijk en willen mensen in functie 
van hun situatie begeleiden. Bij ons draait 
het om meer dan kopen en verkopen. We 
willen die perfecte match realiseren en 
zullen nooit iemand pushen. Daarom stopt 
ons verhaal ook niet na de koop of verkoop. 
Ik wil dat de mensen erna nog bij me 
terecht kunnen en positief terugkijken op 
onze samenwerking. We hebben nog altijd 
contact met heel wat van onze klanten 
en dat is niet zomaar. Wij willen dat de 
beslissing die je bij ons maakt je gelukkig 
maakt, op korte én lange termijn!”

Claudia Aendekerk startte haar carrière als advocate maar hielp ondertussen 

haar vader ook in zijn vastgoedkantoor Aendekerk Immo. “Het was absoluut niet 

de bedoeling om in de zaak te stappen, maar uiteindelijk hing ik mijn toga toch 

aan de haak. Letterlijk zelfs, want hij heeft nog altijd een plekje in ons kantoor.”

verhaal x ondernemer


