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Kennismaken met Saris & Partners
Saris & Partners Makelaars is met meer dan 20 jaar ervaring een 

toonaangevende en gevestigde makelaar van bedrijfspanden en 

vastgoedadviseur in regio Den Bosch.

Onze bedrijfsmakelaars en taxateurs hebben een rijk netwerk en diepgaande 

kennis over de zakelijke vastgoedmarkt en staan voor u klaar om u te helpen bij 

al uw vraagstukken over commercieel vastgoed. Of u nu zelf op zoek bent naar 

de best passende bedrijfsruimte, of juist de perfecte huurder of koper zoekt voor 

uw bedrijfspand. 

Ons aanbod bevindt zich voornamelijk in de omgeving van Den Bosch, Vught, 

Rosmalen, Boxtel, Waalwijk, en Schijndel. Onze bedrijfsmakelaars luisteren 

oprecht naar uw wensen om tot de best passende oplossing te komen.

Uw bedrijfspand 
verkopen of verhuren?

Wij zijn u graag van dienst.

Meld uw pand aan
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Wat wij doen

Taxaties

Door uw pand te laten 

taxeren, krijgt u een goed 

beeld van de marktwaarde 

van uw bedrijfspand. Onze 

deskundige taxateurs 

zorgen voor een 

overzichtelijk taxatierapport. 

Verhuren

Al ruim 20 jaar vertrouwen 

pandeigenaren erop dat wij 

een geschikte huurder 

vinden voor hun 

bedrijfspanden in regio Den 

Bosch. 

Verkopen

Na een oriëntatiegesprek 

met u benaderen onze 

bedrijfsmakelaars 

benaderen proactief de 

ideale koper voor de 

verkoop van uw 

bedrijfspand. 

Zorgvastgoed

Zorgvastgoed moet 

ondersteunend en van 

meerwaarde zijn voor 

cliënten, medewerkers en 

de bedrijfsvoering. 

Beleggingen

Onze bedrijfsmakelaars zijn 

gespecialiseerd in het 

verkopen en aankopen van 

verhuurd commercieel 

onroerend goed, portefeuille 

verkopen alsmede sale and 

leaseback transacties. 

Lees meer Lees meer Lees meer

Zoekt u de perfecte bedrijfsruimte? Wij zijn u graag van dienst.
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Verkopen
Zelfs in de moeilijkste tijden, zorgen wij ervoor dat de beste deal op tafel 

komt en iedereen met vertrouwen zaken kan doen. U bent niet zomaar op 

zoek naar de juiste koper voor uw bedrijfspand, u wilt uw investering 

beschermen, benutten én als het even kan nog een interessante relatie op 

na houden.

Snel schakelen en persoonlijk contact

Deskundig en onafhankelijk advies

Doeltreffende aanpak

Uw bedrijfspand 
verkopen?

Wij zijn u graag van dienst.

Meld uw pand aan
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Verhuren
Met onze kennis over de regionale markt en ons uitgebreide netwerk 

vinden wij altijd de meest betrouwbare partij om uw bedrijfspand aan te 

verhuren.

Snel schakelen en persoonlijk contact

Deskundig en onafhankelijk advies

Doeltreffende aanpak Uw bedrijfspand 
verhuren?

Wij zijn u graag van dienst.

Meld uw pand aan
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Taxaties
De taxatie van een bedrijfspand is vaak noodzakelijk voor financiering of 

besluitvorming rondom commercieel vastgoed. Door uw pand te laten 

taxeren, krijgt u een goed beeld van de marktwaarde van uw bedrijfspand.

Uitgevoerd door een taxateur die voldoet aan de eisen van de 

banken en de Belastingdienst

Korte doorlooptijd 

Uitgebreide kennis en ervaring, lokaal en regionaal

Nauwkeurig en overzichtelijk taxatierapport Uw pand laten taxeren?
Wij zijn u graag van dienst.

Vraag een taxatie aan
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Beleggingen
Onze bedrijfsmakelaars zijn gespecialiseerd in het verkopen en aankopen 

van verhuurd commercieel onroerend goed, portefeuille verkopen alsmede 

sale and leaseback transacties. Graag stellen wij samen met u een 

beleggingsprofiel op en zullen aan de hand daarvan de mogelijkheden 

inventariseren.

Ondersteuning nodig?
Onze specialist is u graag van dienst.

Bekijk de mogelijkheden

Zorgvastgoed
Zorgvastgoed een specialisme dat Saris & Partners in huis heeft met De 

Zorgvastgoed Specialist. Wij bieden u ondersteuning bij vraagstukken 

rondom zorgvastgoed. Daarnaast taxeren wij ook zorgvastgoed. Wij 

kunnen u helpen bij taxaties, advies op het gebied van strategie en 

huisvesting, businesscases, advies en rekenen aan (her)ontwikkelings-

vraagstukken, begeleiden van aan- of verkoop en van aan- of verhuur.
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Onze specialisten

Persoonlijk advies
U mag van onze bedrijfsmakelaars 
altijd eerlijk en betrouwbaar advies 

verwachten.

Vakkundig
Een breed netwerk, uitgebreide kennis 
van de regionale markt én een groot 

netwerk in regio Den Bosch.

Vooruitstrevend
Veel aandacht voor een eerlijke 

prijsstelling, presentatie en promotie 
van uw bedrijfsruimte.

Deskundig
Wij zijn lid van de NVM. Hiermee 
garanderen wij deskundigheid, 
betrouwbaarheid en zekerheid.

Toine Saris
Beëdigd Makelaar / Taxateur

Mark Hover
Register Makelaar / Taxateur

Rianka Bikker
Taxateur en Adviseur Zorgvastgoed
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