
 
 
 
Een funda gebruiker (zoeken en aankoop) 
Kraanvogellaan 8 Heemstede 
 
Geschreven op 25 januari 2020   9,0 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Erg fijn geholpen, vooral veel gehad aan de bouwkundige deskundigheid 
tijdens de bezichtigingen. Door inzet van de makelaar, weinig zorgen 
gehad ondanks druk op de markt. 
 
Bereikbaarheid en communicatie    9 

Deskundigheid       9 
Onderhandeling en resultaat     8 

Prijs / kwaliteit       10 

 
 
Een Funda gebruiker (zoeken en aankoop) 
Oosterduinweg 13 Haarlem 
 
Geschreven op 20 november 2019  9,3 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
In onze zoektocht heeft Marja ons goed geholpen om steeds beter 
helder te krijgen wat voor ons belangrijk is. Ook als we weer eens 
overboden werden en de moed ons in de schoenen zakte, bleef Marja 
ons motiveren. Soms hadden we de neiging dan maar toch te bieden 
terwijl we voelde dat het niet ons droomhuis was. Marja zorgde er dan 
voor dat we echt bij onszelf bleven. Haar betrokkenheid en persoonlijke 
aandacht is hartverwarmend. 
 
Bereikbaarheid en communicatie      9 

Deskundigheid         9 
Onderhandeling en resultaat       9 

Prijs / kwaliteit       10 
 
 
 



 
 
 
Een funda gebruiker (gerichte aankoop) 
Professor J. Bronnerlaan 6 Haarlem-Zuid 
 
Geschreven op 3 juni 2019    9,8 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Zonder Eric hadden wij dit huis niet kunnen kopen! Wij zijn dan ook heel 
blij met zijn advies en raden hem zeker aan. 
 
Bereikbaarheid en communicatie    10 

Deskundigheid       10 
Onderhandeling en resultaat     10 

Prijs / kwaliteit         9 
 
 
Een funda gebruiker (zoeken en aankoop) 
Hortensialaan 5 Heemstede 
 
Geschreven op 28 mei 2019    8,0 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Parkhage Makelaars begreep precies waar ik naar op zoek was. 
Daardoor ook snel droomhuis gevonden. Zijn altijd goed bereikbaar en 
zeer actief en betrokken bij ’t bouwkundig onderzoek. Overall hele 
prettige samenwerking! 
 
Bereikbaarheid en communicatie    8 

Deskundigheid       8 
Onderhandeling en resultaat     8 

Prijs / kwaliteit       8 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Een funda gebruiker (zoeken en aankoop) 
Jan van Galenstraat 15 Haarlem 
 
Geschreven op 8 april 2019    8,3 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Goed contact met onze makelaar en doortastende afstemming met de 
verkoopmakelaars van het te kopen huis. Voor de tweede keer met Eric 
de Jong de aankoop en verkoop aangegaan met fantastisch resultaat. 
Goede adviezen, oog voor onze woonwens. 
 
Bereikbaarheid en communicatie    8 

Deskundigheid       9 
Onderhandeling en resultaat     8 

Prijs / kwaliteit       8 
 
 
Een funda gebruiker (zoeken en aankoop) 
Paul Krugerstraat 47 zwart Haarlem 
 
Geschreven op 20 november 2018  10,0 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
The services of Parkhage Makelaars was amazing!! In the difficult area 
of Haarlem they managed to help us in our journey to find a home to buy! 
Since we are expats they helped us also understand the process and 
also guide us , explained the process and spend extra hours for us in 
order everything to be clear!! We definitely recommend to anyone wants 
to buy house in Haarlem Area! Kudos Parkhage Makelaars!! Thank you 
Marja and Eric! 
 
Bereikbaarheid en communicatie    10 

Deskundigheid       10 
Onderhandeling en resultaat     10 

Prijs / kwaliteit       10 
 
 



 
 
 
Een funda gebruiker (gerichte aankoop) 
Asterstraat 18 Haarlem 
 
Geschreven op 7 november 2018   9,0 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Heel fijn contact, snel geholpen Goede partij met goed netwerk Alle 
benodigde acties zijn snel en naar volle tevredenheid genomen. Ook de 
externe partijen, taxatie en bouwkundig onderzoek, werden snel en 
accuraat ingepland 
 
Bereikbaarheid en communicatie    9 

Deskundigheid       9 
Onderhandeling en resultaat     9 

Prijs / kwaliteit       9 
 
 
Een funda gebruiker (gerichte aankoop) 
Asterstraat 18 Haarlem 
 
Geschreven op 7 november 2018   10,0 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Eerlijke, duidelijke makelaar met verstand van zaken. Uitermate 
vriendelijk en bijzonder goed bereikbaar. Ontzorgd op alle fronten. Bezit 
goede contacten om gerelateerde diensten kundig en tijdig rond te 
maken. 
 
Bereikbaarheid en communicatie    10 

Deskundigheid       10 
Onderhandeling en resultaat     10 

Prijs / kwaliteit       10 
 
 
 
 
 



 
 
 
Een funda gebruiker (zoeken en aankoop) 
Hagestraat 45 Haarlem 
 
Geschreven op 26 maart 2018   9,3 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Makelaar gaf een realistisch beeld van de markt en bewaakte ook goed 
de gestelde grenzen. Makelaar kent de lokale markt goed, is geduldig en 
selecteerde goed de huizen die aan onze wensen voldeden om 
vervolgens snel tot actie over te gaan. 
 
Bereikbaarheid en communicatie      9 

Deskundigheid         9 
Onderhandeling en resultaat     10 

Prijs / kwaliteit         9 
 

 

Een funda gebruiker (zoeken en aankoop) 

Scheepersstraat 38 
 
Geschreven op 22 februari 2018   9,0 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Eric is fijn in de omgang en heeft zeer goed meegekeken en 
meegedacht. dit heb ik als zeer waardevol ervaren. 
 
Bereikbaarheid en communicatie    9 

Deskundigheid       9 
Onderhandeling en resultaat     9 

Prijs / kwaliteit       9 
 
 
  



 
 
 
Een funda gebruiker (zoeken en aankoop) 
Bekslaan 30 Vogelenzang 
 
Geschreven op 13 februari 2018   9,3 

 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Wij waren reeds jaren op zoek naar de "speld in de hooiberg": een uniek 
object in Haarlem of omgeving dat aan al onze voorwaarden voldeed. 
Onvermoeibaar heeft Marja Muller, in samenwerking met haar partner 
Eric de Jong, met ons samengewerkt om dit te kunnen realiseren. 
Uiteindelijk met een fantastisch resultaat tegen een alleszins 
competitieve prijs in deze momenteel zo hectische markt. Wat ons 
daarbij opviel is de uiterst integere en professionele werkwijze waarop 
Marja met name tijdens het finale deel van het onderhandelingsproces 
opereerde. Een witte raaf in de huidige markt. Een aanrader dus!  
  
Bereikbaarheid en communicatie      9 

Deskundigheid         9 
Onderhandeling en resultaat     10 

Prijs / kwaliteit         9 
 

Een funda gebruiker (zoeken en aankoop) 

Ruychaverstraat 19 Haarlem 
 
Geschreven op 14 maart 2017   8,5 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Erg fijne en eerlijke samenwerking. Binnen anderhalve maand had ik de 
juiste woning gevonden en aangekocht. Het is helemaal gegaan zoals ik 
had gehoopt. Met dank aan Parkhage! 
 
Bereikbaarheid en communicatie    9 

Deskundigheid       8 
Onderhandeling en resultaat     8 

Prijs / kwaliteit       9 
 



 
 
 
Een funda gebruiker (zoeken en aankoop) 
Prévinairestraat 24 Haarlem 
 
Geschreven op 4 maart 2017   9,0 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Wij hadden zelf een duidelijke omschrijving van eisen en wensen plus 
een gebiedsafbakening. Dat maakt het gericht zoeken gemakkelijk. 
Marja vertaalde dat efficiënt in een keuze en snelle reactie zodra er iets 
beschikbaar kwam. Goed advies bij onderhandelen. Erg prettig 
samenwerken. ook na de deal goed afgerond! 
 
Bereikbaarheid en communicatie    9 

Deskundigheid       9 
Onderhandeling en resultaat     9 

Prijs / kwaliteit       9 
 
 
Dhr. Bakker (gerichte aankoop) 
Kalf R 35 r Zaandam 
 
Geschreven op 27 februari 2017   8,0 

 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Prima samenwerking en deskundig advies. Kan het kantoor van harte 
aanbevelen als je van een kritische en onafhankelijke makelaar houdt. 
 
Bereikbaarheid en communicatie    8 

Deskundigheid       8 
Onderhandeling en resultaat     8 

Prijs / kwaliteit       8 
 
 
  



 
 
 
Een funda gebruiker (gerichte aankoop) 
 
Geschreven op 24 oktober 2016   8,5 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Deze makelaar heeft de vraagprijs nog ca. 15 % kunnen verlagen en 
daarmee zijn courtage meer dan goedgemaakt 
 
Bereikbaarheid en communicatie    8 

Deskundigheid       8 
Onderhandeling en resultaat     9 

Prijs / kwaliteit       9 
 
 
Een funda gebruiker (zoeken en aankoop) 
 
Geschreven op 23 oktober 2016   8,3 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Goede makelaar en zeer vriendelijk. Het is een klein kantoor (2 
makelaars) die een persoonlijke aanpak hanteren. Marja en Erik van 
Parkhage zijn deskundig. Ze hebben zowel de verkoop van onze woning 
als de aankoop van onze nieuwe woning begeleid. 
 
Bereikbaarheid en communicatie    8 

Deskundigheid       8 
Onderhandeling en resultaat     9 

Prijs / kwaliteit       8 
 

 

  



 
 

 

Dhr. Alwik Tiggelaar (zoeken en aankoop) 

Geschreven op 23 oktober 2016   10,0 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Zeer deskundige en prettige begeleiding door Marja. Zij is iedereen altijd 
een stap voor, en beantwoord email met vragen zeer snel. Als er 
documenten binnenkomen had ze die vaak al gelezen, beoordeeld en 
mij van haar opmerkingen voorzien voordat ik alles zelf gelezen had. 
Marja heeft ook een goed technisch oog, en de bouwkundige keuring 
leverde dan ook geen verrassingen op, alle punten van aandacht bij de 
keuring waren al vooraf door haar gezien en benoemd. Ook in  
onderhandeling  heb ik intussen al meerdere keren mogen profiteren van 
haar goede ideeën, zowel bij verkoop als aankoop. Een echte aanrader! 
 
Bereikbaarheid en communicatie    10 

Deskundigheid       10 
Onderhandeling en resultaat     10 

Prijs / kwaliteit       10 
 
 
Mevr. Sminia (gerichte aankoop) 
 
Geschreven op 21 oktober 2016   9,0 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Luistert goed naar de klant, heeft inlevingsvermogen, legt daardoor 
interessante passende huizen aan je voor. Gedegen en betrouwbare 
makelaars! 
 
Bereikbaarheid en communicatie    9 

Deskundigheid       9 
Onderhandeling en resultaat     9 

Prijs / kwaliteit       9 
 
 
  



 
 
 
Een funda gebruiker (zoeken en aankoop) 
 
Geschreven op 20 oktober 2016   9,3 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Marja is een hele enthousiaste maar ook zakelijk blijvende, doortastende 
vrouw die gáát voor haar cliënten. Ik heb volledig vertrouwd op haar 
inzicht bij de schouwen en de afwikkeling van de koop van mijn huis. En 
terecht: het is probleemloos (zelfs onder grote tijdsdruk) gedaan. Ze 
voelde mijn wensen en mijn (eigen)wijze van handelen feilloos aan, is 
daarin steeds meegegaan (wat heel vertrouwd voelde) en zo hebben we 
samen een mooi resultaat geboekt. Eén minpuntje: ik had haar graag mijn 
inmiddels opgeknapte huisje nog een keertje laten zien... Maar wie weet 
krijg ik die kans nog een keer. Ingrid Mooijman 
 
Bereikbaarheid en communicatie      9 

Deskundigheid       10 
Onderhandeling en resultaat       9 

Prijs / kwaliteit         9 
 
 
Een funda gebruiker (gerichte aankoop) 
 
Geschreven op 20 oktober 2016   8,3 
 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Er was niet zoveel aanbod maar er werd efficiënt gewerkt en je kon altijd 
terecht bij vragen. Alles ging redelijk vlot en ik ben dan ook een tevreden 
klant. Ernst van der Drift. 
 
Bereikbaarheid en communicatie     8 

Deskundigheid        9 
Onderhandeling en resultaat      8 

Prijs / kwaliteit        8 
 
 
 



 
 
 
Een funda gebruiker (gerichte aankoop) 
Wagnerkade 91 Heemstede 
 
Geschreven op 20 oktober 2016   9,5 
Ik zou deze makelaar aanbevelen. 
Eric de Jong dacht erg goed mee tijdens de onderhandeling om het voor 
ons gewenste resultaat te bereiken. 
 
Bereikbaarheid en communicatie     10 

Deskundigheid          9 
Onderhandeling en resultaat        9 

Prijs / kwaliteit        10 
 


