uw makelaar en taxateur
van recreatiebedrijven

Maas recreatie bedrijfsmakelaardij (Maas RBM) is een gerenommeerd makelaarskantoor en
taxatiebureau, dat sinds 1979 gespecialiseerd is in de bedrijfsmatige recreatiesector. Over
de volle breedte van de leisuremarkt bieden wij onze diensten aan. Maas RBM is een bekende
partij in de recreatiesector, zowel in de verblijfsrecreatie, de watersport als de dagrecreatie.

Ons makelaarskantoor werkt landelijk en
heeft twee vestigingen: in Den Bosch (NoordBrabant) en in Huizen (Noord-Holland).
Maas RBM is HISWA-RECRON Kennispartner.
De medewerkers zijn respectievelijk lid van:
• RICS
• REV
• NRVT
• NVM
• Stichting VastgoedCert

Hoe onderscheiden wij ons
Veel opdrachten vragen om specifieke
deskundigheid van de recreatiesector en de
vastgoedsector. Gespecialiseerde kennis van
en uitgebreide ervaring met de leisuremarkt
is ruimschoots aanwezig. De recreatiesector is
binnen de vastgoedmarkt met geen andere
sector te vergelijken. Bij onze werkzaamheden
beoordelen wij het recreatiebedrijf vanuit
de specifieke combinatie van vastgoed,
vergunningen, bestemmingsplan(nen),
exploitatiemogelijkheden, fiscale en juridische
aangelegenheden, etc.

Ons werkgebied

Wie wij zijn

verblijfsrecreatie

klaas.van.erp.
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•
•
•
•

campings
recreatieparken
bungalowparken
hotels
groepsaccommodaties
kampeerboerderijen

watersport

•
•
•
•

jachthavens
zeilscholen
jachtcharterbedrijven
watersportgebonden bedrijventerreinen

dagrecreatie

•
•
•
•
•
•
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•
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golfbanen
recreatieplassen
wellness
themaparken
speeltuinen
zwembaden
sportcomplexen
skibanen
dierentuinen
etc.
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•
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Taxeren van recreatiebedrijven
Bemiddelen bij de aan- en verkoop
Minnelijke waarderingen met de fiscus
Begeleiden/ adviseren bij de overdracht
van aandelen
Adviseren bij overdracht binnen
de familie
Verzorgen en beoordelen van
erfpachtcontracten en huurcontracten
Algemene bedrijfsmatige advisering

HEAO Onroerend Goed &
Makelaardij MER
Beëdigd makelaar in
onroerende zaken
MRICS
RICS Registered Valuer
Register Makelaar VastgoedCert
Register Taxateur NRVTgzv
Lid NVM Business
Werkzaam in de recreatieve
sector sinds 1997
E-mail: erp@maasrbm.nl

ralph.shamier.
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Wat wij doen
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HEAO Onroerend Goed &
Makelaardij MER
MRICS
RICS Registered Valuer
Register Makelaar
VastgoedCert
Register Taxateur NRVTgzv
Lid NVM Business
WOZ taxateur
Werkzaam in de recreatieve
sector sinds 1999
E-mail: shamier@maasrbm.nl

jappe.eggink.
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HEAO Onroerend Goed &
Makelaardij MER
Recognised European
Valuer (REV)
Register Makelaar
VastgoedCert
Register Taxateur NRVTgzv
Lid NVM Business
Werkzaam in de recreatieve sector sinds
2003
E-mail: eggink@maasrbm.nl

mark.tullemans.
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HEAO Onroerend Goed &
Makelaardij MER
Register taxateur NRVTgzv
Makelaar
Werkzaam in de recreatieve
sector sinds 2015
E-mail: tullemans@maasrbm.nl

Bruistensingel 130
5232 AC Den Bosch
073 640 88 88

Postbus 87
1270 AB Huizen
035 623 621 2

info@maasrbm.nl
www.maasrbm.nl

