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Over BrouwersMoors & Partners

Uw nieuwbouwproject succesvol in de markt zetten? BrouwersMoors & Partners is daarvoor de specialist. 
Van de ontwikkelfase tot en met de verkoop van uw project: wij hebben de juiste kennis in huis.

Persoonlijke en resultaatgerichte dienstverlening
Wij beschikken over jarenlange ervaring in de makelaardij  
en de projectontwikkeling. Deze ervaring vormt de basis 
voor onze persoonlijke en resultaatgerichte dienstverlening.  
Ons motto: meer aandacht, meer succes!

Gerenommeerde opdrachtgevers
BrouwersMoors & Partners werkt voor gerenommeerde 
opdrachtgevers: projectontwikkelaars, woningbouw-
verenigingen, beleggers, gemeenten en ontwikkelende 
aannemers.

De relatie met onze opdrachtgevers komt bij ons op de 
eerste plaats. Informeel contact en wederzijds vertrouwen  
zijn daarin sleutelbegrippen voor ons.

Gespecialiseerd in nieuwbouw
BrouwersMoors & Partners is volledig gespecialiseerd in 
nieuwbouw. Daarmee nemen wij een unieke positie in 
binnen de makelaardij. Wij kennen de nieuwbouwmarkt 
als geen ander en weten waar potentiële kopers naar op 
zoek zijn.

Kennis van de wensen en behoeften van woningzoekenden  
is cruciaal voor een geslaagd nieuwbouwproject. Wij delen  
onze kennis met u en onderzoeken de verschillende 
mogelijkheden. Door onze jarenlange ervaring weten wij 
waar zakelijk gezien voor u de beste kansen liggen.

Werkwijze BrouwersMoors & Partners
De onroerendgoedmarkt is dynamisch. Kennis van deze 
markt en de wensen en behoeften van potentiële kopers 
is cruciaal om uw nieuwbouwproject te laten slagen. 
BrouwersMoors & Partners heeft die kennis. Wij beschikken 

over jarenlange ervaring in de makelaardij en de project-
ontwikkeling en weten waar zakelijk gezien voor u de beste 
kansen liggen. Samen met u ontwikkelen we de beste 
verkoopstrategie voor uw project.

Van ontwikkelfase tot en met de verkoop
BrouwersMoors & Partners is uw adviseur en uw makelaar; 
een unieke en waardevolle combinatie. Al in de ontwikkel- 
fase van een nieuwbouwproject delen wij graag onze 
kennis met u.

BrouwersMoors & Partners is gespecialiseerd in woning-
marktconsultancy, marketingadvies en verkoop- 
management.

Risico’s beperken
Een nieuwbouwproject brengt risico’s met zich mee; dat 
is inherent aan projectontwikkeling. Die risico’s wilt u 
uiteraard zoveel mogelijk beperken. Daar helpen wij u bij. 
Aan de hand van scenarioanalyses maken wij de kansen 
en risico’s van uw projectplan inzichtelijk. Zo kunt u  
verantwoorde besluiten nemen en zo nodig bijsturen 
tijdens het ontwikkelingsproces.

Persoonlijke aandacht en maximaal resultaat
Bij de verkoop van uw nieuwbouwwoningen gaan wij voor 
het maximale resultaat. Met persoonlijke aandacht en 
begeleiding geven wij potentiële kopers het vertrouwen 
de woning te kopen. Ons motto is niet voor niets: meer 
aandacht, meer succes!

Bij het kopen van een huis spelen allerlei factoren een rol: 
praktisch, financieel maar zeker ook emotioneel. Daarom 
is onze persoonlijke aandacht en begeleiding zo belang-
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Team

rijk. Wij luisteren naar de wensen van de kopers en 
denken met hen mee. We bezoeken hen thuis en op 
momenten dat het voor hen het beste uitkomt. Graag ‘s 
avonds of in het weekend een afspraak? Dat is voor ons 
geen probleem.

Breed netwerk
We werken samen met projectontwikkelaars, woning-
bouwverenigingen, aannemers, beleggers en gemeen-
ten. We brengen partijen bij elkaar en creëren daarmee 
zakelijke kansen voor u.

Adwin Brouwers
Adwin is specialist in de verkoop en verhuur van nieuw-
bouwwoningen, woningmarktconsultancy en project-
begeleiding. Hij heeft veel kennis van en ervaring met 
zowel klein- als grootschalige nieuwbouwprojecten.

Adwin heeft planologie gestudeerd aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Via een post-hbo-opleiding 
heeft hij zich daarna gespecialiseerd als woningmarkt-
consultant. Al sinds 1994 is hij actief in het vastgoed. 
Eerder werkte hij bij Bouwfonds/BPD en Meeùs.

M 06 47 03 50 88
E   adwin@bmnp.nl

Hans Moors
Hans is specialist in de verkoop en verhuur van nieuw-
bouwwoningen. Hij is zeer bedreven in het bedenken van 
marketingplannen en zeer succesvol in de bemiddeling 
tussen koper en verkoper.

Hans heeft HEAO makelaardij onroerend goed gestudeerd 
en is gecertificeerd en beëdigd makelaar. Sinds 1993 is hij 
actief in een groot aantal functies binnen de makelaardij: 
als makelaar, manager en interimmanager. Hans heeft 
gewerkt voor onder andere DTZ Zadelhoff, Meeùs en VB&T.

M 06 22 29 11 04
E   hans@bmnp.nl
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Onze diensten

Wij adviseren professionele marktpartijen bij het succesvol in de markt zetten van nieuwbouwprojecten. 
Onze dienstverlening is gericht op het hele traject van projectontwikkeling tot verkoop. Want elk project 
is uniek en vraagt om een specifieke, op de consument gerichte, aanpak. Lees meer over de verschillende 
mogelijkheden.

Wij creëren zakelijke kansen voor u
Woningmarktconsultancy speelt een essentiële rol in de samenwerking tussen 
projectontwikkelaars, architecten, woningcorporaties, aannemers, beleggers en 
gemeenten. Het is gericht op het realiseren van een goed en afzetbaar woon- 
product tegen het beoogde financiële eindresultaat. Met woningmarktconsultancy  
brengt BrouwersMoors & Partners partijen bij elkaar en creeërt zakelijke kansen 
voor u.

Al in de ontwikkelfase van een nieuwbouwproject delen wij graag onze kennis met 
betrokken partijen. Dat is ook het moment voor een gedegen marktonderzoek. 
Daarmee brengen wij voor u de wensen en behoeften van woningzoekenden in 
kaart.

We onderscheiden drie situaties voor het marktonderzoek:
1. Het projectplan is grotendeels ingevuld: BrouwersMoors & Partners doet markt-

onderzoek naar de haalbaarheid en brengt advies uit over succesfactoren.
2. Het projectplan is gedeeltelijk ingevuld, maar enkele vragen en opties staan 

nog open. BrouwersMoors & Partners adviseert over een succesvolle invulling 
daarvan.

3. Het projectplan moet nog ontwikkeld worden. BrouwersMoors & Partners 
onderzoekt de behoefte in de markt. Wij hebben goede ervaringen met open 
ateliers. Dat zijn bijeenkomsten waarin we in gesprek gaan met potentiële 
woningzoekenden. Zo kunnen we exact peilen waaraan behoefte bestaat. Het 
levert u waardevolle informatie op voor de invulling van uw nieuwbouwproject.

BrouwersMoors&Partners is een begrip binnen de woningmarktconsultancy. 
Naast marktonderzoek bieden wij u:
•  SWOT-analyse van de locatie
•   Advies over woningtypologieën
•  Beoordeling plattegronden in diverse fasen (SO, VO, DO)
•  Advies over verkoop- en verhuurprijzen
•  Advies over contracten

Woningmarktconsultancy
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Slim inzetten van marketinginstrumenten
Marketing vraagt om creativiteit. Om het slim inzetten van beschikbare middelen 
en instrumenten. Om het kennen van de doelgroep en weten hoe je die bereikt.

De keuze voor de inzet van marketinginstrumenten heeft grote invloed op het 
succes van uw nieuwbouwproject. Het kan de beslissende factor zijn in het verkoop-
traject.

BrouwersMoors & Partners heeft ruime ervaring met marketingadvies. Wij weten 
welke marketinginstrumenten werken, en welke niet. Al bij meer dan 100 groot-
schalige en kleinschalige nieuwbouwprojecten hebben wij een actieve rol in de 
marketing vervuld.

BrouwersMoors & Partners adviseert u over de verkoopstrategie. Samen met u 
stellen wij een projectgericht marketingplan op. Wij bieden u:
•  Advies over de verkoopstrategie
•  Opstellen van het marketingplan
•  Advies bij het opstellen van de verkoopbrochure
•  Advies en begeleiding van (de start van) de verkoop
•  Tips en advies voor en tijdens het verkoopproces

Marketingadvies
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Meer aandacht, meer succes!
BrouwersMoors & Partners organiseert voor u de verkoop van de nieuwbouw-
woningen. Wij hebben daarvoor de juiste expertise in huis en beschikken over 
jarenlange ervaring.

Het uitbesteden aan BrouwersMoors & Partners van het verkoopmanagement 
ontzorgt u van zaken als:
•  Het organiseren en voorbereiden van de verkoop
•  Het voeren van individuele verkoopgesprekken
•  Coördinatie, registratie en communicatie over de voortgang van de verkoop
•  Zorgdragen voor ondertekening van alle relevante overeenkomsten
•  Aanspreekpunt voor kopers en verkopers
•  Aftersales

Bij de verkoop van uw nieuwbouwwoningen gaan wij voor het maximale resultaat. 
Met persoonlijke aandacht en begeleiding geven wij potentiële kopers het ver-
trouwen de woning te kopen. Ons motto is niet voor niets: meer aandacht, meer 
succes!

Wij realiseren ons dat het kopen van een nieuwbouwwoning een feest moet zijn 
voor elke koper. Ze hebben wensen en ideeën over hun nieuwe woning. Daar 
luisteren we naar en we denken met hen mee. De opties voor meer- en minder-
werk nemen we in alle rust met hen door en reacties van potentiële kopers 
koppelen we terug aan u. Met deze waardevolle informatie blijft u in contact 
met uw doelgroep.

We bezoeken de kopers thuis en op momenten dat het voor hen het beste 
uitkomt. Graag ‘s avonds of in het weekend een afspraak? Dat is voor ons geen 
probleem.

Verkoopmanagement
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“Brouwersmoors & 
partners is 
uw adviseur en 
uw makelaar; 
een unieke en 
waardevolle 
combinatie.”
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Projecten

Bekijk het overzicht met projecten waaraan wij momenteel met onze opdrachtgevers werken of die we al 
succesvol hebben afgerond.

Project Plaats Opdrachtgever Status

De Beekse Bron
35 rij-, hoek-, twee-onder-één-kap, vrijstaande woningen Beek BL Huisvesting B.V.

De 14 van Waterrijk
14 rij- , hoek-, en vrijstaande woningen Eindhoven Cedrus Vastgoed B.V.

De Abdijtuin, Veghels Buiten
12 hoek-, rijwoningen Veghel Cedrus Vastgoed B.V.

Berckelbosch, ANNO 30
57 vrijstaande- en twee-onder-éen kapwoningen Eindhoven BL Huisvesting B.V.

Berckelbosch, Deelplan 5A en 5B
62 rij- en hoekwoningen Eindhoven Ballast Nedam Development B.V.

Berckelbosch, Deelplan 5D
21 Kanaalwoningen Eindhoven Ballast Nedam Development B.V.

Berckelbosch, Deelplan 13C + 14B
16 twee-onder-één koopwoningen en 12 rij- en hoekwoningen Eindhoven Ballast Nedam Development B.V.

Plan De Acht
8 twee-onder-één kapwoningen Kesteren Janssen de Jong 

Projectontwikkeling B.V.

Plan Rijzertlaan
18 hoek- en tussenwoningen ‘s-Hertogenbosch Janssen de Jong 

Projectontwikkeling B.V.

De b van bavel
19 twee-onder-één kap en vrijstaande woningen Bavel Janssen de Jong

Projectontwikkeling B.V.

Eigenwijswoning, Park16Hoven
26 rij- en hoekwoningen Rotterdam Cedrus Vastgoed B.V.

Nieuwbouwplan Achter Den Eijngel Lennisheuvel, Boxtel Janssen de Jong 
Projectontwikkeling B.V.

Lommerrijk
21 twee-onder-éen kap en vrijstaande woningen Waalwijk Heijmans Vastgoedontwikkeling B.V.

Princenlant Fase 4
34 appartementen Boxtel Hurks Vastgoedontwikkeling B.V.

Lommerijk
12 geschakelde semi-bungalows Waalwijk Heijmans Vastgoedontwikkeling B.V.

De Heerd en De Hofstee
48 rij-, hoek-, twee-onder-éen kap en vrijstaande woningen Veghel Cedrus Vastgoed B.V.

D’n Hoge Suute, Fase 2
4 woningen Mariahout Cedrus Vastgoed B.V.

PARC 10 Waterrijk
10 vrijstaande woningen Eindhoven Bouwbedrijf Van Stiphout B.V.
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Marktadvies

In verkoop

In voorbereiding

Verkocht
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Projecten
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Opdrachtgevers

“elk project is 
uniek en vraagt 
om een specifieke, 
op de consument 
gerichte, aanpak.”
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De Bolderik 7
5236 TX ’s-Hertogenbosch

Adwin Brouwers
M 06 47 03 50 88
E  adwin@bmnp.nl

Hans Moors
M 06 22 29 11 04
E  hans@bmnp.nl

WONINGMARKT CONSULTANTS
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