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“ Investeren in vastgoed
is niets voor mij, ik ben
niet vermogend genoeg ”

“ Ik wil graag mijn
dromen najagen maar ik
heb niet genoeg geld om
dit te doen ”

“ Ik wil eerder kunnen stoppen met werken maar ik heb niet genoeg geld ”

“ Ik heb een leuk bedrag
op de bank staan maar dit
levert weinig op ”

“ Ik wil graag minder
gaan werken maar ik kan
mijn loon niet missen ”

“ Ik wil investeren met vastgoed maar ik weet niet hoe ik dit aan moet pakken? ”

Investeren in vastgoed is een goede manier om uw pensioen veilig te stellen.
Het maken van de juiste keuzes in dit proces is essentieel!
Heeft u dromen, verlangens of doelen die u op dit moment niet waarmaakt? Maakt
u geen tijd vrij voor de dingen die u echt leuk vindt? Wilt u extra financiële zekerheid
inbouwen voor later maar weet u niet waar u moet beginnen?
Er is altijd een reden om iets niet te doen en vast te houden aan uw gewoontes.
Waarom? Omdat gewoontes ons een houvast geven en dus een bepaalde zekerheid.
Maar stelt u zich eens voor dat u dit allemaal los zou laten? Wat zou er dan kunnen
gebeuren?
U kunt door middel van het investeren in vastgoed extra passief inkomen genereren. Inkomen waar u niet voor hoeft te ‘werken’. Geld dat u kunt besteden om uw
dromen werkelijkheid te laten worden? Misschien is dat wel eerder stoppen met
werken, minder gaan werken of meer tijd vrij maken om te kunnen reizen.
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Tijdens deze 2- daagse cursus leert u onder andere:
Hoe u in 10 stappen passieve geldstromen kunt creëren met vastgoed
Hoe u uw mindset kunt veranderen zodat u kunt groeien als investeerder
Hoe u een strategie vormt om te beginnen met investeren in vastgoed
Hoe u een businessplan maakt om financiën te werven
Hoe u kunt hefbomen voor meer rendement
Hoe de vastgoedmarkt in elkaar zit
Hoe u uw vastgoedportefeuille moet managen
Hoe u veilig en zonder risico kunt verhuren

PRAKTISCHE INFORMATIE
Cursusdata:
			
Tijd: 		

check: academy. maxpropertygroup.com

Kosten:

2 cursusdagen voor € 795,- incl. lunch

Locatie:

Brielselaan 85, 3081 AB Rotterdam

Aanmelden:

academy@maxpropertygroup.com

10.00 – 16.00 uur

DRS. ESTHER DEKKER
Ik help particuliere beleggers bij het
maken van de juiste beslissingen in
hun opbouw naar een renderende
maar vooral veilige en duurzame vastgoedportefeuille.
Mijn passie...
Mogelijkheden creëren en eerlijk advies geven op deze dynamische markt, dat is waar ik iedere dag voor
sta. Creativiteit, betrouwbaarheid en ‘afspraak is afspraak’ kenmerkt
mijn manier van werken. Ik ben altijd op zoek naar oplossingen om de
juiste match te maken voor u als particuliere belegger.
Kennisdelen
Door mij jarenlange ervaring in de verhuur- en beheermarkt beschik ik
over een schat aan ervaring. Deze opgedane kennis en ervaring deel ik
graag met u als particuliere vastgoed belegger. Regelmatig schrijf ik
artikelen over het investeren, verhuren en beheren van vastgoed. Deze
artikelen deel ik op linkedin. Ook geef ik met enige regelmaat masterclasses via mijn eigen academy.
www.maxpropertygroup.com

/

www.woningverhurenrotterdam.nl

SJOERD DE GRAAFF
Sjoerd is een echte ervaringsdeskundige. Vier
jaar geleden kocht hij zijn eerste object aan
in Rotterdam en inmiddels is hij uitgegroeid
naar een gepassioneerde vastgoedbelegger
met een middelgrote portefeuille.
Onlangs startte Sjoerd het bedrijf Circle of
Improvements waarbij hij investeerders de
kans biedt om met vastgoed een passieve zorgeloze inkomstenbron te
genereren.
www.circleofimprovements.com

