
 
 
 
Dhr. Bernelot Moens 
Johan de Wittlaan 19 Haarlem-Zuid 
 
Geschreven op 6 februari 2020    9,0 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Na inventarisatie een gedegen en structurele aanpak. Prijsstelling was 
goed, dus veel aanloop. Veel aandacht en praktische hulp vooraf voor 
bezichtigingen. Post-verkoop proces goed begeleid. Geen bla bla, maar 
gewoon deskundig en kordaat. 
Deskundigheid    9 

Lokale marktkennis   9 
Prijs / kwaliteit    9 

Service en begeleiding  9 
 
 
Een Funda gebruiker 
Narcissenlaan 12 Heemstede 
 
Geschreven op 10 december 2019   7,8 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Lokale marktkennis kwam wat minder aan de orde en zal wel in orde 
zijn. Mijn opdracht betrof een verkooptransactie. Erg tevreden over het 
verkoopproces. Vlotte communicatie en goede bereikbaarheid. Over de 
prijs valt altijd te twisten, de markt is behoorlijk gespannen. Toch veel 
werk uit handen gehouden voor mij en er waren veel bezichtigingen te 
begeleiden. Er zijn toch wel de nodige uren in gaan zitten denk ik. 
 
Deskundigheid    8 

Lokale marktkennis   7 
Prijs / kwaliteit    8 

Service en begeleiding  8 
 
 
 
 



 
 
 
Een funda gebruiker 
Zonnebloemstraat 16 Haarlem 
 
Geschreven op 30 oktober 2019    9,0 

 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Zeer kundige flexibele makelaar, informeert en communiceert erg goed. 
Is goed in technische beoordeling van de woningen, neemt ook de tijd en 
begeleid goed bij bezichtigingen en verkoop. 
 
Deskundigheid    9 

Lokale marktkennis   9 
Prijs / kwaliteit    9 

Service en begeleiding  9 
 

 

Een funda gebruiker 
Max Euweplein 39 Haarlem 
 
Geschreven op 17 oktober 2019   10,0 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Eric de Jong heeft de afgelopen jaren meerdere woningen verkocht en 
aangekocht voor ons. Dat doet hij altijd op een voor hem kenmerkende 
prettige manier. Namelijk met veel kennis van zaken, zeer accuraat, snel 
en toch altijd bescheiden en vriendelijk. 
 
Deskundigheid    10 

Lokale marktkennis   10 
Prijs / kwaliteit    10 

Service en begeleiding  10 
 
 
 
 
 



 
 
 
Mevr. R. de Ruig 
Ritzema Boskade 8 Heemstede 
 
Geschreven op 17 oktober 2019   10,0 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Het contact met Parkhage makelaars verliep soepel en adequaat ! Ik heb 
na een eerdere positieve ervaring met deze makelaar weer contact 
opgenomen en ook bij de verkoop van de Ritzema Boskade voldeed het 
contact volledig aan mijn verwachtingen ...met kennis van de 
huizenmarkt in het algemeen als ook met kennis van de regionale 
huizenmarkt...met goede en creatieve adviezen mbt de verkoop ...met 
een heldere feedback na iedere bezichtiging van een potentiële koper ! 
Ik kan Parkhage makelaars iedereen aanbevelen ! 
 
 Lees volledige beoordeling 
 
Deskundigheid    10 

Lokale marktkennis   10 
Prijs / kwaliteit    10 

Service en begeleiding  10 
 
 
Een funda gebruiker 
Leidsevaart 224 Haarlem 
 
Geschreven op 17 oktober 2019   8,0 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Fijn contact heel persoonlijk en eerlijk. Geen gladde makelaarspraat! Zal 
ze graag aanbevelen aan Mesen die hun huis willen verkopen! Maar ook 
goed om aan te kopen. 
 
Deskundigheid    8 

Lokale marktkennis   8 
Prijs / kwaliteit    8 

Service en begeleiding  8 



 
 
 
Een funda gebruiker 

Schotersingel 119 Haarlem 

Geschreven op 31 augustus 2019   8,5 

 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Marja kent de markt goed en geeft deskundig advies. Goed bereikbaar 
ook via de app. Doet de bezichtigingen ook op een professionele wijze. 
Door een eerdere ervaring bij een bezichtiging als koper dan ook bewust 
voor deze makelaar gekozen. 
 
Deskundigheid    9 

Lokale marktkennis   9 
Prijs / kwaliteit    8 

Service en begeleiding  8 
 
 
Een funda gebruiker 
Westerstraat 75 Haarlem 
 
Geschreven op 29 augustus 2019   8,8 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Contact was heel prettig. Marja en Erik weten veel over de markt en de 
tactiek die komt kijken bij het verkopen van een huis. Ze zijn heel 
service-gericht. Niet alleen naar ons, maar ook naar de koper, zonder 
het doel uit het oog te verliezen natuurlijk. 
 
Deskundigheid    9 

Lokale marktkennis   9 
Prijs / kwaliteit    8 

Service en begeleiding  9 
 
 
 
 
 



 
 
 
Een funda gebruiker 
Brakenburghstraat 13 rood Haarlem 
 
Geschreven op 2 april 2019   10,0 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
De begeleiding met de verkoop was heel fijn. Tijdens de hele verkoop 
veel ontzorgd en qua deskundigheid en meedenken super. Kortom een 
absolute aanrader!!! 
 
Deskundigheid    10 

Lokale marktkennis   10 
Prijs / kwaliteit    10 

Service en begeleiding  10 
 

 
Een funda gebruiker 
Frankestraat 15 Haarlem 
 
Geschreven op 30 november 2018 10,0 

 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Een aantal jaar geleden had ik een andere aankoopmakelaar voor de 
aankoop van het pand. Nu voor de verkoop was het Marja Muller. Ik kan 
niet anders zeggen dat ze in 1 woord fantastisch is geweest voor mij 
maar ook voor de kopers. Bij de aankoop destijds had de 
aankoopmakelaar flink wat steken laten vallen bleek nu het pand in de 
verkoop ging. Marja is ontzettend betrokken en heeft zo veel gedaan 
voor mij. Alles moest 100% goed zijn. De steken die zijn gevallen heeft 
ze weer opgehaald en er weer een mooi breiwerk van gemaakt. Het 
contact was altijd even prettig zowel met Marja als met Eric. Ik kan 
Parkhage makelaars echt van harte aanbevelen. Nu ik ervaren heb wat 
Marja allemaal voor mij gedaan heeft weet ik pas wat een makelaar voor 
je kan betekenen. Marja, heel veel dank voor al je goede en lieve 
zorgen! *  
Onderstaand een recensie van de kopers* Voor de aankoop van ons 
droomhuis in de Frankestraat in Haarlem kregen wij te maken met Marja  



 
 
als verkoopmakelaar. We hadden zelf geen aankoopmakelaar in de arm 
genomen, erg gedurfd in deze overspannen huizenmarkt. Maar bij de 
eerste bezichtiging hadden we zowel met het huis als Marja direct een 
klik. Ze wist ons de magie en charme van het huis over te brengen. Ze 
dacht mee met de eventuele verbouw- en inrichtingsmogelijkheden. Wij 
hebben het contact met haar als enorm prettig ervaren. Ook al was zij 
niet 'onze makelaar', ze heeft ons geholpen met het soepel laten 
verlopen van onze aankoop. Ze was zowel telefonisch als via de mail 
altijd goed bereikbaar en kwam haar afspraken altijd na. Ze deed net 
even dat stapje extra, makkelijk benaderbaar en droeg ons merkbaar 
een warm hart toe.  
Wij zeggen: een Droommakelaar! - Tom Vaandrager & Stephanie Blom 
 
Deskundigheid    10 

Lokale marktkennis   10 
Prijs / kwaliteit    10 

Service en begeleiding  10 
  
 
Dhr. Paret 
Paul Krugerstraat 41 A Haarlem 
 
Geschreven op 4 april 2017  10,0 

 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Ik ken Marja Muller al ruim tien jaar - zij hielp me destijds mijn eerste 
appartement te kopen... Toen al viel Marja op door haar uiterst 
persoonlijk en hartelijke aanpak.... nu heb ik hetzelfde appartement met 
haar hulp verkocht.... Ik kan Marja werkelijk zonder enige twijfel 
aanraden... Marja heeft voor alles een oplossing, altijd pragmatisch, 
reaktief... met Marja is de klant koning... In mijn geval helemaal daar we 
alles vanuit mijn woonplaats in Frankrijk hebben gedaan! … 
 
Deskundigheid    10 

Lokale marktkennis   10 
Prijs / kwaliteit    10 

Service en begeleiding  10 

 



 
 
 
Dhr. Bakker 
Vondelkade 38 Heemstede 
Geschreven op 27 februari 2017 9,5 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Parkhage levert je een realistische visie op de marktomstandigheden en 
begeleid het verkoopproces met veel enthousiasme en kennis. 
Bovendien weten ze een prima verkoopresultaat te bereiken. 
 
Deskundigheid    9 

Lokale marktkennis   9 
Prijs / kwaliteit    10 

Service en begeleiding  10 
 
 
Een funda gebruiker 
Herenweg 143 Heemstede 
 
Geschreven op 27 februari 2017  8,8 

 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Contact met makelaar verliep erg prettig. Alle informatie was heel helder 
en transparant. Kennis en informatie over de woning was zeer compleet. 
Bezichtigingen werden met veel aandacht begeleid. Kortom een hele 
professionele en persoonlijke aanpak van de makelaar met een heel 
goed verkoopresultaat! 
 
Deskundigheid    9 

Lokale marktkennis   8 
Prijs / kwaliteit    9 

Service en begeleiding  9 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Mevr. Van den Berg 
Van Eedenstraat 11 Haarlem 
 
Geschreven op 27 februari 2017  10,0 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Wederom zeer kundige en prettige advisering, altijd accuraat en 
professioneel meedenken. Parkhage laat je daadwerkelijk nadenken 
over de te maken keuzes en te nemen stappen. Ieder advies is goed 
onderbouwd met feiten en argumenten. En belangrijk, je voelt je zowel 
als koper en als verkoper altijd serieus genomen. 
 
Deskundigheid    10 

Lokale marktkennis   10 
Prijs / kwaliteit    10 

Service en begeleiding  10 
 
 
Een funda gebruiker 
Linnaeuslaan 16 Haarlem-Zuid 
 
Geschreven op 23 december 2016  10,0 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Ik heb Eric gevraagd mijn huis te verkopen en ben van begin tot einde 
tevreden geweest met zijn dienstverlening. 
 
Deskundigheid    10 

Lokale marktkennis   10 
Prijs / kwaliteit    10 

Service en begeleiding  10 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Een funda gebruiker 
Dijkstraat 6 Haarlem 
 
Geschreven op 15 december 2016  9,5 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Parkhage blinkt uit in haar goede klantcontact en communicatie, goed 
overleg over de beste bezichtigingstijden en nuttige feedback van de 
kijkers. het advies en tips zijn nuttig maar je kan zelf de uiteindelijke 
keuze maken, erg prettig zaken doen. Professioneel met de klant 
voorop! 
 
Deskundigheid    10 

Lokale marktkennis     9 
Prijs / kwaliteit      9 

Service en begeleiding  10 
 
 
Een funda gebruiker 
Herensingel 71 I Haarlem 
 
Geschreven op 28 november 2016 9,0 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Een meedenkende makelaar, die eerlijk het beste advies geeft. Wij 
hebben zowel een woning gekocht als verkocht via deze makelaar en 
dat was naar volle tevredenheid. 
 
Deskundigheid    10 

Lokale marktkennis     9 
Prijs / kwaliteit      8 

Service en begeleiding    9 
 
 
  



 
 
 
Dhr. Guus Ekelenkamp 
Lourens Costerstraat 8 Haarlem 
 
Geschreven op 14 november 2016 7,8 

 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Hele fijne en persoonlijke aandacht! Je bent er als je er moet zijn! Dank 
voor de professionele begeleiding! 
 
Deskundigheid    8 

Lokale marktkennis   7 
Prijs / kwaliteit    7 

Service en begeleiding  9 
 
 
Een funda gebruiker 
Drosteboulevard 6 Haarlem 
 
Geschreven op 11 november 2016 9,3 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Na een deskundige ondersteuning bij de verkoop van een appartement 8 
jaar geleden, was er voor ons geen twijfel mogelijk om voor de verkoop 
van ons specifieke woon-werkpand weer de deskundigheid van 
Parkhage makelaars in te roepen. Ook nu zijn we zeer tevreden, samen 
hebben zij ons huis beoordeeld en vastgesteld dat het anders in de 
markt gezet zou moeten worden dan de woningen in onze directe 
omgeving, immers wat voor ons 8 jaar geleden als reden geldde om het 
pand aan te kopen - het heeft een perfecte praktijkruimte op een fijne plek - 
zou voor een ander die op zoek is naar zo'n pand, vast en zeker ook 
gelden. Met zorg en aandacht is de fotoserie gemaakt, en de eerste kijker 
vond meteen wat hij zocht. 

 
Deskundigheid    10 

Lokale marktkennis     8 
Prijs / kwaliteit      9 

Service en begeleiding  10 



 
 
 
Een funda gebruiker 
Offenbachlaan 62 Heemstede 
 
Geschreven op 26 oktober 2016  8,3 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Marja Muller is een vriendelijke en attente makelaar, zij reageert snel op 
haar mail of telefoon en staat open voor onze overwegingen bij de te 
volgen verkoopstrategie. 
 
Deskundigheid    8 

Lokale marktkennis   9 
Prijs / kwaliteit    8 

Service en begeleiding  8 
 
 
Een funda gebruiker 
Geschreven op 24 oktober 2016  8,8 

 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Communiceert goed,luistert en kan zich goed inleven, stelt de juiste 
vragen. Begeleidt je dus uitstekend ook in het onderhandelingsproces. 
Kortom een fijn persoon om zaken mee te doen. 
 
Deskundigheid    9 

Lokale marktkennis   9 
Prijs / kwaliteit    8 

Service en begeleiding  9 
 
 
  



 
 

Mevr. Schouten 

Geschreven op 24 oktober 2016  8,5 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Ik werk al 10 jaar - of beter gezegd 4 huizen lang - samen met Eric van 
Parkhage Makelaars. Goed advies, goede kennis vd markt en duidelijk 
en eerlijke communicatie. Daar hou ik van. 
 
Deskundigheid    9 

Lokale marktkennis   9 
Prijs / kwaliteit    8 

Service en begeleiding  8 
 
Een funda gebruiker 
Geschreven op 21 oktober 2016  7,3 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Deskundigheid    8 

Lokale marktkennis   6 
Prijs / kwaliteit    7 

Service en begeleiding  8 
 
 
Een funda gebruiker 
Ramplaan 5 a Haarlem 
 
Geschreven op 20 oktober 2016  9,0 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Makelaar adviseerde een goede prijs. Er waren 3 serieuze biedingen. 
Met biedsysteem is huis binnen een week voor een hogere prijs 
verkocht. 
 
Deskundigheid    9 

Lokale marktkennis   9 
Prijs / kwaliteit    9 

Service en begeleiding  9 



 
 
  
Een funda gebruiker 
Noord Schalkwijkerweg 103 Haarlem 
 
Geschreven op 20 oktober 2016  8,5 

 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Deskundig, vriendelijk, stipt, betrouwbaar. We werden goed op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Bovendien was er snel een 
goed resultaat bereikt. Parkhage is zeer aanbevelenswaardig. 
 
Deskundigheid    9 

Lokale marktkennis   9 
Prijs / kwaliteit    7 

Service en begeleiding  9 
 
 
Een funda gebruiker 
Kenaustraat 12 rood Haarlem 
 
Geschreven op 20 oktober 2016  9,5 

 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Marja is een topper! Zeer deskundig en heeft zeer veel marktkennis. De 
aanpak en hele verkoopproces hebben wij al zeer prettig ervaren. Ook 
de onderhandelingen heeft zij goed opgepakt met een mooi resultaat en 
een zeer snelle verkoop. Een echte aanrader! 
 
Deskundigheid    9 

Lokale marktkennis   9 
Prijs / kwaliteit    10 

Service en begeleiding  10 
 
 

  



 
 
 
Dhr. Ottenhoff 
Geschreven op 17 oktober 2016  10,0 

 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
De makelaar, Erik de Jong, verplaatste zich uitstekend in onze situatie 
en beleving rondom de verkoop. Het was een moeizaam traject waarbij 
de makelaar de rust bewaarde. Erik schetste vanaf het begin en achteraf 
gezien de juiste verwachtingen. Uiteindelijk verkocht tegen een prima 
prijs. 
 
Deskundigheid    10 

Lokale marktkennis   10 
Prijs / kwaliteit    10 

Service en begeleiding  10 
 
 
Dhr. Van Kappen 
Geschreven op 10 oktober 2016  9,3 

 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Deze makelaar is door lange ervaring uitstekend ingevoerd in de lokale 
marktomstandigheden. Eerst zeer service gericht, competent en 
betrouwbaar. Kortom een aanbeveling. 
 
Deskundigheid    9 

Lokale marktkennis   9 
Prijs / kwaliteit    9 

Service en begeleiding  10 


