
UW CONTACTPERSONEN BIJ 
TEN HAG ZWOLLE

WONINGMAKELAARS >>

BEDRIJFSMAKELAARS >>

HYPOTHEKEN >> VERZEKERINGEN ZAKELIJK >>

VERZEKERINGEN PARTICULIER >>

https://www.tenhag.nl/makelaar-zwolle/


Op ten Hag makelaarsgroep kun je bouwen
Sinds 1978 zijn wij actief in Zwolle. Gevestigd
aan de rand van de Zwolse binnenstad, aan de
vispoortenplas 8. Wij zijn dé specialist op het
gebied van zowel woningmakelaardij.

ten Hag staat voor een creatieve benadering in
de aangeboden dienstverlening, waarbij
ervaring en kennis vanzelfsprekend zijn. Onze
persoonlijke benadering zorgt ervoor dat wij u
op transparante wijze ondersteunen bij het
kiezen van de juiste woning.

Kijk voor meer informatie over onze diensten
op www.tenhag.nl/makelaar-zwolle/

VervolgTerug

W O N I N G M A K E L A A R S

v

Betty van Dodewaard
Woningmakelaar (RM)

b.vandodewaard@tenhag.nl
06 -51 35 49 99 v

Carolien Prinsse-
Korblet
Woningmakelaar (KRMT)
(ma-di-do)

c.prinsse@tenhag.nl
038-426 99 88

https://www.tenhag.nl/makelaar-zwolle/
https://www.tenhag.nl/makelaar-zwolle/
mailto:b.vandodewaard@tenhag.nl
mailto:b.vandevelde@tenhag.nl


v

VervolgTerug

B E D R I J F S M A K E L A A R S

Lotte Schulkes
Vastgoedadviseur

l.schulkes@tenhag.nl
038-426 99 88

Op ten Hag makelaarsgroep kun je bouwen
Met ruim 50 jaar ervaring en een sterke lokale
verankering in de regio Oost-Nederland
kunnen we jou optimaal van dienst zijn op het
gebied van commercieel vastgoed. Wij
wachten niet af, maar komen met initiatieven
en weten welke stappen er ondernomen
moeten worden. Op die manier kunnen we jou
ontzorgen en een zo optimaal mogelijke
dienstverlening aanbieden.

Om kwaliteit te garanderen hebben we onze
eigen juridische afdeling en zorgen we ervoor
dat onze kennis altijd up-to-date is.

Ten Hag is een partij die niet gaat voor de
snelle winst, maar voor een langdurige relatie
met onze klanten.

Kijk voor meer informatie over onze diensten
op www.tenhag.nl/makelaar-zwolle/

v

Chris Visser
Vastgoedadviseur

c.visser@tenhag.nl
06 -51 29 66 48

https://www.tenhag.nl/makelaar-zwolle/
mailto:l.schulkes@tenhag.nl
https://www.tenhag.nl/makelaar-zwolle/
mailto:c.visser@tenhag.nl


H Y P O T H E K E N

Terug Vervolg

Hypotheek, meer dan alleen geld
Het kopen van een huis hangt vaak samen met
het regelen van een hypotheek. Maar hoe veel
hypotheek kan je krijgen, en wat worden je
maandlasten?

Hypotheeknet is onderdeel van ten Hag. Het
team van ervaren hypotheekadviseurs zoekt
graag uit hoeveel hypotheek je kunt krijgen en
welke geldverstrekker de beste rente en
voorwaarden biedt. Daarnaast kijken we ook
naar energiebesparende voorzieningen en de
mogelijkheden om deze mee te financieren.

Kijk voor meer informatie over onze diensten
op financieel.tenhag.nl/hypotheken/

v

Herman Beernink
Hypotheekadviseur

h.beernink@tenhag.nl
06 -517 68400 v

Leonie Terhurne
Commercieel medewerker 
binnendienst
(ma-wo-do ochtenden)

l.terhurne@tenhag.nl
053 -850 60 04

https://financieel.tenhag.nl/hypotheken/
https://financieel.tenhag.nl/hypotheken/
mailto:h.beernink@tenhag.nl
mailto:l.terhurne@tenhag.nl


V E R Z E K E R I N G E N    Z A K E L I J K 

Verzekeringen en ten Hag, daar kun je op
bouwen.
Zowel zakelijk als op persoonlijk gebied zijn wij
in staat om jou van het perfect advies te
voorzien.

Eén aanspreekpunt, alles goed geregeld
Wij werken met diverse verzekeraars, maar wij
blijven jouw aanspreekpunt.

Gecertificeerd en deskundig
Het opleidings- en ervaringsniveau bij ten Hag
is hoog. Alle medewerkers hebben de vereiste
diploma`s om zelfstandig te mogen adviseren.
Permanente educatieprogramma`s houden de
vakkennis op peil.

Tevens is ten Hag lid van kwaliteit
waarborgende organisaties zoals Adfiz en de
Federatie van Financieel Planners.

VervolgTerug

v v

Jurgen Wiehink
Bedrijfsrisicoadviseur

j.wiehink@tenhag.nl
06 - 51 76 9647

Mieke Jansen
Relatiebeheerder zakelijk

m.jansen@tenhag.nl
038 - 426 99 83

https://financieel.tenhag.nl/verzekeringen/
https://www.adfiz.nl/
https://ffp.nl/
mailto:j.wiehink@tenhag.nl
mailto:m.jansen@tenhag.nl


HomeTerug

v

Lisette Willems
Relatiebeheerder 
particulieren

l.willems@tenhag.nl
038 - 426 99 82

v

Rineke Kruimer
Relatiebeheerder 
particulieren

r.kruimer@tenhag.nl
038 - 426 99 82

Verzekeringen en ten Hag, daar kun je op
bouwen.
Zowel zakelijk als op persoonlijk gebied zijn wij
in staat om jou van het perfect advies te
voorzien.

Eén aanspreekpunt, alles goed geregeld
Wij werken met diverse verzekeraars, maar wij
blijven jouw aanspreekpunt.

Gecertificeerd en deskundig
Het opleidings- en ervaringsniveau bij ten Hag
is hoog. Alle medewerkers hebben de vereiste
diploma`s om zelfstandig te mogen adviseren.
Permanente educatieprogramma`s houden de
vakkennis op peil.

Tevens is ten Hag lid van kwaliteit
waarborgende organisaties zoals Adfiz en de
Federatie van Financieel Planners.

V E R Z E K E R I N G E N    P A R T I C U L I E R

https://financieel.tenhag.nl/verzekeringen/
mailto:l.willems@tenhag.nl
mailto:r.kruimer@tenhag.nl
https://www.adfiz.nl/
https://ffp.nl/

