
Professioneel en betrokken 
vastgoedspecialist



Eerste keus in vast-
goed management

Voor steeds meer beleggers en andere 

eigenaren van onroerend goed is REBO 

de eerste keus in vastgoed management. 

Omdat REBO Vastgoed Management verras-

send innovatieve en transparante oplossin-

gen presenteert op het gebied van property 

management. U haalt met REBO meer 

rendement uit uw onroerend goed. REBO 

verzorgt voor circa 10.000 kantoren, winkels 

en woningen met volmacht het onderhoud, 

nieuw- en verbouwwerkzaamheden, de ad-

ministratie, verzekeringszaken, huurincasso 

en verhuur. We richten ons met name op 

vastgoed van institutionele en particuliere 

beleggers in de regio Utrecht, Gelderland en 

Overijssel. Ontdek de oplossingen die REBO 

Vastgoed Management ook u kan bieden.

Professionele 
woningmakelaar

In de huidige woningmarkt spint u garen 

bij een gecertificeerde makelaar die scherp 

is en snel opereert. Maak kennis met de 

professionele makelaars en taxateurs van  

REBO ERA Makelaars. Ze opereren dagelijks 

in uw regio en kennen de markt zo op 

hun duimpje. Doordat ze over de beno-

digde vakkennis en een uitgebreid netwerk 

beschikken, zijn het specialisten pur sang. 

Specialist is REBO ook op een niet-alledaags 

terrein: het uitpondingstraject van woon-

complexen voor beleggers. Onze ruime 

ervaring maakt ons uw ideale partner.

REBO is uw garantie voor kwaliteit. We zijn 

aangesloten bij de wereldwijd opererende 

ERA-organisatie en zijn lid van de branche-

vereniging NVM. 

REBOgroep is een gewaardeer-

de partner op het terrein van 

Vastgoed en VVE Management, 

Woning- en Bedrijfsmakelaardij, 

Hypotheken en Verzekeringen. 

Dankzij onze vestigingen in de 

provincies Gelderland, Overijssel  

en Utrecht zijn we dichtbij en 

betrokken. We zijn een profes-

sionele vastgoedspecialist. 

Leer ons kennen!



Specialist voor 
bedrijfshuisvesting

U stelt stevige eisen aan uw bedrijfsmakelaar. 

Hij moet klantgericht, een goed onderhande-

laar, actief en oplossingsgericht zijn. Terecht. 

REBO Bedrijfsmakelaars is voor steeds meer 

bedrijven en beleggers dé bedrijfsmakelaar. 

Onze gedegen marktkennis en de manier 

waarop wij ons in uw belang verdiepen, 

maken dat we u vroegtijdig kunnen advise-

ren over de aan- of verkoop van vastgoed. 

Vervolgens is ook de bemiddeling met koper, 

verkoper, huurder, bouwer of gemeente bij 

ons in vertrouwde handen. REBO Bedrijfs-

makelaars is sterk op de markt voor kan-

toorgebouwen, bedrijfsruimten en winkels. 

Ook voor een taxatie van uw bedrijfsruimte 

of vastgoedportefeuille en advies over beleg-

gingen in vastgoed zijn wij uw partner.

Gewaardeerde 
partner voor VVE’s

Een Vereniging van Eigenaren (VVE) die 

zelf werk wil maken van onderhoud,  

administratieve en juridische zaken, komt 

vaak van een koude kermis thuis. Het 

ontbreken van de benodigde tijd, kennis 

en kunde, maakt dat VVE’s kiezen voor een 

specialist zoals REBO VVE Management. 

REBO is partner van meer dan 250 VVE’s  

in Utrecht, Gelderland en Overijssel. Voor  

hen stellen we onderhoudsplannen op, 

verzorgen we het onderhoud, innen we 

VVE-bijdragen en betalen we facturen. 

Daarnaast staan we VVE’s terzijde op het 

terrein van juridisch-bestuurlijke zaken. 

De winst van een partner als REBO VVE 

Management? Geen zorgen, rust binnen 

uw complex en minder kosten.

www.rebogroep.nl

Onafhankelijk 
financieel adviseur

Een onafhankelijk advies over verzekeringen  

en andere financiële diensten. Is dat van-

zelfsprekend? Wel bij REBO Hypotheken en 

Verzekeringen. We verrassen particulieren en 

bedrijven met een gedegen aanpak. We inven-

tariseren eerst samen de risico’s. Daarna be-

kijken we hoe die het beste worden afgedekt. 

Uiteindelijk presenteren we de verzekerings- of  

financiële producten die aansluiten bij uw 

wensen en omstandigheden. Bij REBO staan 

uw wensen voorop, niet onze producten. 

REBO staat voor kwaliteit. Onze adviseurs zijn 

erkend hypotheekadviseur of gecertificeerd 

financieel planner. We doen uitsluitend zaken 

met gerenommeerde verzekeraars en hypo-

theekverstrekkers. Wij zijn uw garantie voor 

een onafhankelijk en professioneel advies.



De diverse werkmaatschappijen van REBOgroep zijn aangesloten bij:

Hoofdkantoor REBOgroep

Priesnitzlaan 1, Laag Soeren

Postbus 37, 6950 AA Dieren

Telefoon (0313) 42 73 21

REBOgroep heeft vestigingen in:

Amersfoort, Arnhem, Deventer, 

Doetinchem, Utrecht (Leidsche Rijn) 

en Zwolle. 

info@rebogroep.nl

www.rebogroep.nl

@REBOGroepBV

Professioneel en betrokken, 
dat is de REBOgroep

REBOgroep levert bedrijven en particulieren diensten op het gebied 

van Vastgoed en VVE Management, Woning- en Bedrijfsmakelaardij 

en Hypotheken en Verzekeringen. REBOgroep is opgericht in 1976, 

is actief in Gelderland, Overijssel en Utrecht en werkt onafhankelijk 

met enthousiaste en vakkundige mensen aan uw vastgoedbelangen. 

Het hoofdkantoor is gevestigd in Laag Soeren. 


