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Tijs Hillen 
Full service NVM Makelaar
Als full service NVM Makelaar (A- merk in de makelaardij) 
begeleidt ons professionele en gedreven team klanten bij de 
verkoop van een woning. Doelgericht, van het eerste contact 
tot en met de ondertekening bij de notaris, waarbij we het wel 
graag persoonlijk houden.
 
Bestaande bouw- en nieuwbouwwoningen
Tijs Hillen Makelaardij heeft de focus op de verkoop van bestaande woningen 
in de 043- regio en nieuwbouwprojecten in geheel Zuid- Limburg. Wij hebben 
een mooie en gevarieerde portefeuille welke voortdurend geactualiseerd en 
zeer regelmatig aangevuld wordt. 
 
Een goed gevoel  
Wij vinden dat zowel verkoper als koper een goed gevoel moeten overhouden 
aan de transactie. Ze moeten op ons kunnen vertrouwen en zich bij ons thuis 
voelen. Daarom staan heldere informatie en een goede begeleiding bij Tijs Hillen 
Makelaardij met hoofdletters geschreven. We willen sturend zijn, informeren, 
fair onderhandelen en vooral onze klanten ontzorgen.
 
Team Tijs
Een optimale dienstverlening aan onze cliënten is voor Tijs Hillen Makelaardij 
de norm. De makelaars in ons team zijn NVM-gecertificeerd (Tijs, Cyril en Mandy) 
of in opleiding hiervoor (Cindy en Simone). Onze binnendienstmedewerkers 
(Celine, Peggy en Bas) zorgen voor professionele ondersteuning en nauwkeurige 
afhandeling van het papierwerk. Ons team is deskundig, enthousiast en werkt 
met passie. 
 
Internet en sociale media
Internet en sociale media zijn ook in de makelaardij niet meer weg te denken.  
Om met de beschikbare woningen aan een zo breed mogelijk publiek te bereiken, 
werkt Tijs Hillen Makelaardij met een voortdurend actuele website. Daarnaast 
is ons aanbod te vinden op Funda, diverse verzamelwebsites en Facebook. 
Word vriend en volg onze activiteiten. 
 
Wilt u liever persoonlijk contact leggen? 
Bel ons of loop gerust binnen in ons kantoor aan de Bunderstraat in Meerssen.
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