Thoma Post Makelaars - De specialist in wonen en werken!
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Over ons
Wij zijn Thoma Post, een moderne organisatie van makelaars.

Onze mensen
Maak kennis met de mensen van Thoma Post.

Woningmakelaardij
Wij zoeken altijd naar de beste plek om te wonen en leven.

Woningtaxaties
Woning laten taxeren? Onze taxateurs zijn jouw specialist.

Thoma & Bennink Landerijenbureau/Christie’s R365
Specialist in exclusief vastgoed.

Nieuwbouwmakelaardij
Iets kopen dat er nog niet is.

Hypotheken
Advies dat nooit stopt.

GavoorA
Alles in huis voor een energiezuinig en comfortabel (t)huis.

Bedrijfsmakelaardij
Wij vinden de ideale bedrijfshuisvesting voor iedere ondernemer.

Zakelijke Taxaties
Consistente, betrouwbare en valide taxaties.

Beleggingen
Onze beleggingsprofessionals helpen je graag verder.
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Over ons
Bij het kopen en verkopen van een eigen woning of bedrijfs-

gaan zonder goede begeleiding. Kies daarom voor een partner

pand komt veel kijken. Je moet eisen en wensen afwegen

die ervaring heeft, betrouwbaar is en zich inzet voor jou.

en, niet onbelangrijk, de financiële mogelijkheden onder
de loep nemen. En dan hebben we het nog niet eens over

Thoma Post heeft vele jaren ervaring in de woning- en

bouwkundige zaken, locatie en de omgeving.

bedrijfsmakelaardij. Met een team dat begrijpt hoe belangrijk
jouw huis of bedrijfspand is. Een team dat als geen ander

Kortom, je kunt niet over een nacht ijs gaan bij één van de

begrijpt dat deze nieuwe stap mede bepalend kan zijn voor je

belangrijkste investeringen in je privéleven en/of ondernemers-

toekomst. Daarom kun je rekenen op Thoma Post: adviseurs

leven. Er zijn namelijk veel aspecten waar je aan voorbij kunt

met een hart voor vastgoed!
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Onze mensen
De kracht van een organisatie wordt altijd bepaald door

Leer onze mensen kennen, hun enthousiasme en kennis en niet

het team. Dat geldt zeker voor Thoma Post Makelaars, waar

in de laatste plaats de bereidheid om het beste uit zichzelf te

meerdere disciplines en experts zich gezamenlijk inzetten

halen. In jouw belang!

voor een optimale dienstverlening. Een team waarin iedereen
even belangrijk is én wordt gewaardeerd. Mensen met
enthousiasme en plezier in hun werk.
Thoma Post is binnen de makelaardij een bedrijf dat vertrouwen
en kwaliteit uitstraalt. Breed georiënteerd in zowel de woningmarkt als bedrijfsonroerend goed, taxaties, hypotheken,
verduurzaming en met meerdere vestigingen in de regio: van de
Stedendriehoek tot Twente, de Achterhoek en niet te vergeten
Amsterdam. Bij Thoma Post staan mensen klaar die hun vak
beheersen. Een mix van jarenlange ervaring en deskundigheid
met jonge, leergierige mannen en vrouwen die willen uitblinken
in hun vak en bewust kiezen voor onze organisatie. Omdat wij
kansen bieden, opleidingen faciliteren en bovenal een sfeer
hebben waarin plezier en fijne collega’s even belangrijk zijn.

Thoma Post Marketing & Communicatie
Bij makelaardij denk je wellicht niet meteen aan marketing. Maar niets is minder waar. Communicatie, inzicht in de wensen
van kopers, kennis van vraag en aanbod in zowel de woningmarkt als bedrijfsonroerend goed maken het verschil.
Bij Thoma Post gaat marktonderzoek ver. Nieuwe ontwikkelingen worden goed in de gaten gehouden en dagelijks zijn
de marketeers bezig met het opzetten van eigen en unieke marketingconcepten voor alle bedrijfstakken van Thoma
Post. Zo kunnen wij vaak al op voorhand bepaalde doelgroepen informeren over het aanbod en onze diensten en onze
marketingconcepten op onderscheidende manier in de markt zetten.
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Woningmakelaardij
Net als de huizenmarkt is ook de makelaardij zelf onderhevig
aan trends en veranderingen. Kennis van aan- en verkoop van
een woning is niet meer voldoende: van de makelaar wordt een
bredere inzet verwacht. Passend bij het tijdsbeeld van nu en
gericht op de toekomst. Een toekomst waarin zich telkens nieuwe
vraagstukken aandienen.
De makelaars van Thoma Post Makelaars zijn experts in hun vakgebied. Ze zijn ervaren, deskundig en weten wat er te koop is. Het
is de basis om kopers en verkopers van een woning optimaal van
dienst te zijn. Maar opdrachtgevers vragen meer. Daarom is de
makelaar van Thoma Post een wooncoach die in het totale proces
een adviserende en veelzijdige rol op zich neemt. Het gaat immers
niet alleen om de stenen maar ook over financieringen, verduurzaming en andere aspecten.
Bij Thoma Post wordt de rol van wooncoach serieus genomen.
Betrokken zijn bij de keuzes voor koper en verkoper. Meedenken,
kansen zien en mogelijkheden objectief beoordelen; het is de nieuwe
generatie makelaars van Thoma Post. Voor nu maar ook voor later.

1986

1993

1996

2015-2017

2018

2019

Oprichting Thoma

Oprichting

Afsplitsing Thoma

Samenwerking

Oprichting Thoma

Oprichting GavoorA.

Verzekeringen door

Post Jr. Makelaars

Makelaars van Thoma

Thoma en Post Jr.

Post Hypotheken.

door Albert Post.

Verzekeringen door

tot Thoma Post

Jan Wassink en

Makelaars.

zoon Hans Thoma
in 1986.

Roelof Vos.

Oprichting Thoma Post Makelaars
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Onze woningmakelaarskantoren
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Woningtaxaties
Een woning taxeren is een zaak van vertrouwen en onafhanke-

Een taxatie is immers van invloed op de financiële reikwijdte

lijkheid maar ook een kwestie van bouwkundig inzicht. De

van een koper of de mogelijkheden voor een verbouwing. In

taxateurs van Thoma Post Makelaars vinden snelheid van

alle gevallen is een snelle, actieve aanpak nodig. Dat is mogelijk

handelen echter ook belangrijk. Zeker in een dynamische

door de vergaande digitalisering van de taxatie, waardoor

huizenmarkt waarin de koper het momentum wil benutten

veelal binnen vijf dagen een evenwichtig en onpartijdig

en dus een actieve houding wordt gevraagd.

rapport op tafel ligt.

Naast het bepalen van de waarde de woning of ander opject,

Mede dankzij de spreiding van de Thoma Post vestigingen in alle

letten taxateurs ook op andere zaken zoals de bouwkundige

regio’s, beschikken wij over deskundige taxateurs met verstand

kwaliteit, duurzaamheid, ruimtelijke mogelijkheden en locatie.

van zaken voor een betrouwbare, waardevolle taxatie.

Het is een vak dat ervaring en kennis vereist en objectiviteit.
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Thoma & Bennink Landerijenbureau/Christie’s R365

Wie het allerhoogste niveau in exclusief wonen zoekt, vindt bij
Thoma & Bennink Landerijenbureau een rijk aanbod. Villa’s,
landerijen, monumenten en kastelen vormen de specialiteit van
Thoma & Bennink Landerijenbureau. Uniek, met uitzonderlijke
kenmerken en architectuur en niet in de laatste plaats het
absolute optimum in woongenot.
De experts van Thoma & Bennink Landerijenbureau beschikken
over een groot netwerk. Mede door de ervaring en kennis
kunnen relaties niet alleen vertrouwen op een passend aanbod,
maar ook op privacy en vertrouwen; aspecten die in dit segment
als vanzelfsprekend worden ervaren. Exclusiviteit betekent
immers niet alleen buitengewoon wonen maar ook integriteit,
goede communicatie en inlevingsvermogen.
Dankzij de deskundigheid over zaken als erfpacht, bijzondere
wetgeving en bouwkundige elementen is Thoma & Bennink
Landerijenbureau onmisbaar bij de verkoop en aankoop van
een droomhuis.
Thoma & Bennink Landerijenbureau vertegenwoordigt tevens
Christie’s International Real Estate dat een aanbod van exclusief,
luxueus vastgoed zowel in het binnenland als in het buitenland
biedt. Een waardevolle erkenning en waardering van de kennis
van zaken en passie van ons landerijenbureau.
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Nieuwbouwmakelaardij
Het kopen van een nieuwbouwhuis is leuk maar ook spannend.

Kortom, het nieuwbouwspecialisme is gebundeld om te zorgen

Meestal staat er nog geen voorbeeldwoning ter inspiratie en

voor een optimale begeleiding; vanaf het eerste gesprek tot

dat vraagt om een andere aanpak en begeleiding. Wij hebben

het moment dat je de sleutel van jouw splinternieuwe woning

een team van ervaren nieuwbouwspecialisten die je begeleiden

omdraait. Ondertussen brengen onze eigen onafhankelijke

op weg naar jouw nieuwe (t)huis; vanaf de eerste verkoop-

hypotheekadviseurs jouw financiële mogelijkheden in kaart.

tekening en impressies tot een het tekenen van de koop-/

Dat biedt zekerheid en vertrouwen.

aannemingsovereenkomst.
In Twente doen wij dat onder de naam Nieuw Wonen Twente
in samenwerking met Snelder Zijlstra Makelaars en ten Hag
Makelaarsgroep. In de achterhoek treden we, samen met de ten
Hag makelaarsgroep, naar buiten als Nieuw Wonen Achterhoek.
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Hypotheken
Het verstrekken van een hypotheek is niet langer het domein

in de laatste plaats: moet er binnen de mogelijkheden een

van de banken. De adviseur komt meer en meer in beeld.

bedrag worden gereserveerd voor verduurzaming. Tal van

Onafhankelijk en met een bredere visie dan alleen de

factoren waar vooraf over nagedacht moet worden met de

financiële kant. Thoma Post Hypotheken is de onpartijdige

hypotheekadviseur. Thoma Post Hypotheken zet daarbij de

adviseur die de tijd neemt voor een goed gesprek over een

klant centraal en niet de belangen van een bank. Geen

passende hypotheek.

gedwongen winkelnering, maar een hypotheek als onderdeel
van de totale financiële planning.

Een huis kopen is doorgaans de belangrijkste financiële
beslissing in het leven. Een beslissing voor de lange termijn.

Thoma Post Hypotheken geeft een objectief advies en zorgt

Hoe ontwikkelen zich de woonlasten, gaan kinderen studeren,

voor een degelijk fundament voor een comfortabele toekomst.

is de woning geschikt voor de oudedagsvoorziening en niet

Jullie toekomst.
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GavoorA
Met GavoorA biedt Thoma Post Makelaars een unieke service voor
kopers en eigenaren die hun woning energiezuiniger willen maken.
De energienota wordt immers niet lager en de eisen door de
klimaatmaatregelen steeds hoger. Het rendabel verduurzamen
van de eigen woning is daarom een toekomstgerichte oplossing.
GavoorA ondersteunt kopers, maar ook eigenaren, op een
deskundige manier in het proces naar een beter energielabel.
Van een eerste inspectie om te bepalen welke maatregelen
nodig zijn tot het aanvragen van offertes en de uitvoering,
word je door de experts begeleid. In feite neemt GavoorA
dus alle zorgen uit handen om jouw woning te verduurzamen.
Waarbij het rendement van de investeringen telkens mede
bepalend zijn en de verschillende subsidiemogelijkheden
worden betrokken.
GavoorA verlost iedere koper en woningbezitter van een hoop
zorgen. GavoorA is namelijk onafhankelijk en objectief.
Offerteaanvragen, aannemers of isolatiebedrijven selecteren;
alles wordt uit handen genomen. Zodat je straks niet alleen een
lagere energienota hebt maar leeft in een comfortabele woning,
die klaar is voor de toekomst.

THOMA POST MAKELAARS
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Bedrijfsmakelaardij
De markt voor bedrijfsonroerend goed is voortdurend in

Expertise in alle facetten van bedrijfsonroerend goed is een

beweging. Ondernemers zijn op zoek naar uitbreiding,

vereiste. Evenals inlevingsvermogen in denken en doen van de

investeerders willen beleggen en projectontwikkelaars bouwen.

ondernemer. Of het nu gaat om een winkelier, een productie-

De bedrijfsmakelaars van Thoma Post houden focus op kwaliteit,

bedrijf, logistieke dienstverlener of projectontwikkelaar; de

goede begeleiding en het gewenste eindresultaat door perfect

gezamenlijke noemer is dat de oplossing moet aansluiten op

in te spelen op de kansen en mogelijkheden.

de verwachtingen.

De bedrijfsmakelaars van Thoma Post zijn actief in Twente, de

Kennis van zaken is in het hele proces essentieel. In combinatie

Achterhoek en de Stedendriehoek. Binnen die regio’s hebben

met het inzicht en de ervaring in ondernemerschap onderscheidt

de bedrijfsmakelaars hun eigen netwerken waardoor snel

Thoma Post Bedrijfsmakelaars zich als een betrokken partner

wordt gereageerd op vragen uit de markt. De dynamiek in

in bedrijfsonroerend goed.

vastgoed vereist immers adequaat en proactief handelen om
vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
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Onze bedrijfsmakelaarskantoren
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Zakelijke Taxaties
Een zakelijke taxatie wordt opgesteld ten behoeve van de

handelen en een actieve houding van de taxateur een

marktwaarde van een commercieel object of een verhuurde

belangrijke meerwaarde. Onze taxateurs zijn ingeschreven

woning. Een taxatierapport dat is opgesteld volgens de regle-

in het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). Ook

menten van het NRVT is een vereiste bij het verkrijgen van

beschikken we over de aantekening Grootzakelijk Vastgoe,

een financiering, voor het opstellen van de jaarrekening of in

die ons de mogelijkheid geeft tot bijzondere objecten, zoals

andere situaties waarbij de waardebepaling derdenwerking

herontwikkelingsvraagstukken, exploitatievastgoed, zoals

heeft, zoals bij het verhuren of verkopen van een object. Thoma

horeca en tankstations en erfpachtrechten.

Post Taxaties Zakelijk kan volledig aan deze vraag voldoen.
Wij zijn bevoegd taxaties uit te voeren in alle gebieden binnen
Nederland. De focus ligt hierbij op Oost Nederland met taxaties
Twente, taxaties Achterhoek, taxaties Stedendriehoek en
taxaties Midden Nederland. Wij staan voor betrouwbare,
valide en consistente taxaties. Bovendien zijn wij zeer goed
geïnformeerd over de laatste marktontwikkelingen, zowel op
lokaal en regionaal niveau, maar ook landelijk en internationaal,
waardoor de klant verzekerd is van een goed onderbouwde
en realistische waarde.
De zakelijke taxateurs van Thoma Post opereren vanuit een
zelfstandige positie. Daarmee zijn belangrijke elementen

Thoma Post Taxaties Zakelijk is daarnaast
een RICS regulated firm. RICS taxaties steunen
op vier pilaren:
Uitstekende kennis van de lokale markt en van
•	
relevante marktontwikkelingen;
Vakinhoudelijke expertise, op bouwtechnisch
•	
gebied, maar ook ten aanzien van andere factoren
die de marktwaarde kunnen beïnvloeden;
De hoogste professionele standaarden, om absolute
•	
professionaliteit en integriteit te waarborgen;
Regulering en toezicht, om ervoor te zorgen dat de
•	

gegarandeerd; totale onafhankelijkheid en objectiviteit.

aangesloten taxateurs zich strikt aan de RICS-

Twee eigenschappen die door de opdrachtgevers op waarde

standaarden houden. De RICS-organisatie

worden geschat. Die opdrachtgevers variëren van ondernemers

beoordeelt ingediende klachten en kan disciplinaire

tot professionele vastgoedpartijen. Bovendien is in de huidige

maatregelen opleggen.

markt, waarin het aanbod onder druk staat, snelheid van

ONZE
KWALIFICATIES
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Beleggingen
Hoe zwaar de financiële stormen in de financiële markten
ook zijn, vastgoed is, zeker op de lange termijn altijd weer
een waardevaste belegging. Wel is het zaak om een goede
koers uit te stippelen om de veilige haven, die vastgoed is,
te bereiken. De adviseurs van Thoma Post Beleggingen
beschikken over het juiste kompas.
Beleggen in vastgoed biedt tal van mogelijkheden: van
beleggen in wooneenheden, kantoren, bedrijfscomplexen,
transformatieprojecten, herontwikkelingsprojecten en meer.
De beleggingsadviseurs van Thoma Post Beleggingen kunnen
hierbij assisteren. Kennis van de mogelijkheden, een goede
beoordeling van de propositie en de commerciële kansen;
het zijn enkele aspecten die voor iedere investeerder doorslaggevend zijn voor het succes. Het grote netwerk van Thoma
Post Beleggingen is dan waardevol, net als een goed beeld
van de lokale markten en inzicht in vraag en aanbod.
Door te anticiperen op de ontwikkelingen, de goede en
persoonlijke relaties en de samenwerking met de bedrijfsmakelaars vinden de adviseurs van Thoma Post Beleggingen
de sleutel voor een renderende vastgoedbelegging.
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Almelo | Amsterdam | Apeldoorn | Deventer | Doetinchem
Enschede | Hengelo | Lochem | Winterswijk | Zutphen

