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Visie  -  Kernwaarden  -  Identiteit

                  ONZE STIP OP DE HORIZON;
    EXCLUSIEVE AANDACHT 

                  VOOR DE VERKOOP 
VAN UW WONING



Visie

Statig Wonen® makelaars focust zich op het tot stand brengen van transacties 
binnen de markt van  exclusief residentieel vastgoed.

Wij doen dit met passie, via een buitengewoonlijke, persoonlijke en 
doelgroep gerichte aanpak. Met een heldere visie op exclusief en residentieel vastgoed.



Kernwaarden 

Persoonlijk  -  Exclusief  -  Competent - Doelgroepgericht

                  MAXIMALE PROMOTIE
             VOOR UW

                             WONING



Identiteit

Persoonlijk

Buitengewoonlijk

Exclusief

netwerk  -  professioneel  -  betrouwbaar  -  doelgroepgericht

oprecht  -  authentiek  -  innovatief  

elegant  -  stijlvol  -  premium  -  onafhankelijk



2011 2013 20212018

2012 2017OPRICHTING 
Perry Jacobs en Boudewijn 
Trieling richten Statig Wonen® 
makelaars & taxateurs op.

VERHUIZING  
Verhuizing naar 
nieuw kantoor.

SAMENWERKING
Intensieve samenwerking 
met De Boer & Partners 
België voor Belgisch/
Nederlandse verkopers.

DOELGROEPGERICHT 
Uitgave van eerste Statig 
Wonen® magazine en 
relaties uitgenodigd 
op TEFAF.

NIEUWE PARTNER 
Netwerk in Eindhoven 
wordt vergroot door komst 
van 3e compagnon 
Kenneth Verstralen.

20232020 2021GEREGISTREERD
Start van de Franchise-
formule en geregistreerde 
merknaam.

KANTOOR OISTERWIJK 
Broer en zus, Tom en Janneke 
Stabèl, versterken het team 
voor de regio Oisterwijk-
Vught.

INTERNATIONALE 
LIDMAATSCHAPPEN
Lidmaatschap van 
Who’s Who in Luxury 
Real Estate en FIABCI.

SAMENWERKING
Internationale 
samenwerking met 
Carlton Group voor villa’s 
aan de Cote d’Azur.

®
KANTOOR LOOSDRECHT 
Daniëlle Hartog versterkt  
het team in het Hollandse  
plassengebied met een  
kantoor in Loosdrecht.

2022

onze ontwikkeling 

Met een buitengewoonlijk persoonlijke, onderscheidende aanpak is Statig Wonen® makelaars  

medio 2011 op de kaart gezet. Onze kernwaarden; persoonlijk, exclusief,  

professioneel, doelgroepgericht en betrouwbaar zijn doorgevoerd in elk aspect van onze dienstverlening. 

Statig Wonen® makelaars heeft zich in het afgelopen decennia ontwikkeld tot dè makelaar voor exclusief onroerend goed. 

Het succes van de formule heeft zich vertaald naar de next step: Franchising.

Klaar voor de toekomst… 

Statig Wonen® makelaars beschikt over een internationaal netwerk, waarin vraag en aanbod worden samengebracht.  

Kenmerken van deze transacties: Luxe, elegant, premium en stijlvol. Door de lancering van de Statig Wonen® makelaars franchisegroup worden  

vraag en aanbod nu ook landelijk, met een sterk regionaal karakter samengebracht. 

Een fijnmaziger netwerk ontstaat waarmee wij op vertrouwde wijze onze relaties optimaal van dienst zullen zijn.



Internationale samenwerkingen in o.a. 
Belgie, Zuid-Frankrijk en Zuid-Spanje.

België

Frankrijk

Nederland

SPANJE



Statig Wonen® makelaars is proud member van de 

prijswinnende en wereldwijd opererende organisatie; 

Who’s Who in Luxury Real Estate. 

Dit wereldwijde netwerk brengt het meest exclusieve 

residentiële vastgoed onder de aandacht van meer 

dan 130.000 vastgoed agents uit meer dan 70 landen.

Statig Wonen® makelaars is lid van FIABCI 

(Fédération Internationale des Administrateurs 

de Biens Conseils Immobiliers) een netwerk van 

professionele internationale vastgoeddeskundigen, 

verenigd in een wereldwijde vastgoedvereniging met 

het hoofdkantoor in Parijs. 

Statig Wonen® makelaars werkt slagvaardig en  
is aangesloten bij een tweetal gerenommeerde 

wereldwijd opererende organisaties.



Ons merk
 

Een herkenbaar beeld dat 

staat voor kracht, ervaring 

en doortastend handelen.

Ons netwerk
 

Fijnmazig netwerk.  

Internationale samenwerkingen 

en prestigieuze internationale 

memberships.

Onze presentatie
 

Exclusieve website. 

Online zichtbaarheid. 

Luxe hardcover woning-

presentaties met topkwaliteit 

fotografie. 

Doelgroep gerichtte events.

Unieke promotiefilms.

Onze diensten
 

Bemiddelen in verkoop, 

aankoop en verhuur  

van exclusieve  

vastgoedobjecten.

Onze competentie
 

Meer dan 50 jaar 

gecombineerde ervaring 

garandeert dat Statig Wonen®  

makelaars  voor elk object de juiste  

partijen op professionele en 

betrouwbare wijze met elkaar  

weet te verbinden.

De succesfactoren van Statig Wonen® makelaars



Statig Wonen® makelaars  vestigingen.

Vestiging Laarbeek

Centraal gelegen in het lommerrijke Laarbeek vindt 

u de vestiging waar het allemaal begon. 

Een strategisch gekozen locatie, waardoor wij een  

belangrijk deel van onze relaties binnen een straal  

van 50 km kunnen bedienen.

Hoofdkantoor Eindhoven 

De hoofdvestiging bevindt zich in Eindhoven aan  

de Aalsterweg 28. Vanuit dit kantoor ontvangen wij 

zowel onze nationale als internationale cliënten,  

alsmede onze franchisenemers. 

Vestiging Oisterwijk 

De vestiging in Oisterwijk is een boutique  

makelaarskantoor in het centrum van Oisterwijk  

van waaruit de regio Vught-Oisterwijk op unieke 

wijze wordt bediend.

Vestiging Loosdrecht 

De vestiging in Loosdrecht bedient een  

prachtig deel van Nederland in het Groene Hart - 

Hollandse Plassengebied. Ook voor uw exclusieve 

vastgoed in Amsterdam is deze vestiging  

uw partner.



Statig Wonen® makelaars Team

Perry Jacobs
Directeur/makelaar

Laarbeek

Vonne van den Broek
Front Office

Janneke Stabèl
Directeur/makelaar

Oisterwijk

Anke Raaijmakers
Office Manager

Boudewijn Trieling
Directeur/makelaar

Laarbeek

Kenneth Verstralen
Directeur/makelaar

Eindhoven

Danielle Hartog
Directeur/makelaar

Loosdrecht

Tom Stabèl
Directeur/makelaar

Oisterwijk



Topkwaliteit fotografie
Hardcover verkoopboeken
Tekst Brochures tweetalig

Toonaangevend in de regio. 
Flexibel, onderscheidend, persoonlijk.

Cliënten worden promotors.



Onze persoonlijke aanpak wordt gecombineerd met sterk 
merkmanagement, voor een herkenbare merkbeleving.

∞ Een consistent en doordacht merkmanagement is essentieel om onze relaties op elk contactpunt een optimale merkbeleving te bieden.  
Via het bezoeken van de website, kennismaking met Social Media, tot en met de persoonlijke begeleiding tijdens de transactie.

∞   Het doel van onze marketingactiviteiten is om de latente behoefte van onze doelgroep aan te spreken. 
  Onze naamsbekendheid te vergroten om daarmee een prominente positionering in het premiumsegment te continueren.

∞ Zodat wij onze cliënten het beste pallet aan diensten bieden, dat past bij de exclusieve vastgoed markt.



Statig Wonen® makelaars Franchise concept.  

∞    Sterke geregistreerde merknaam.

∞     Ondersteuning via uitzonderlijke,  
doelgroepgerichte marketingtools.

∞    Meer dan 10 jaar ervaring in het topsegment. 

∞    International memberships.

∞    Maandelijkse sparring met ervaren enthousiast team.



Dé specialist in exclusief vastgoed!


