Wilco Neeskens
Al vanaf 1994 is Wilco Neeskens actief als makelaar bij Neeskens Makelaars. De eerste
14 jaar als (assistent) makelaar en sinds 2006 als eigenaar. Na het behalen van het VWO
diploma op de Voetsius Scholengemeenschap te Goes volgde hij een studie
Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na het behalen van de
propedeuse bedrijfseconomie en tijdens het tweede jaar van zijn studie is hij via
avondstudie begonnen aan zijn diploma voor vastgoedadviseur via VBO-Makelaar. Later
werd dit aangevuld met de opleiding tot register makelaar-taxateur (RMT) via het
opleidingsinstituut van de SVM. Inmiddels leidt hij met veel plezier en enthousiasme de
kantoren van Neeskens Makelaars te Goes - Yerseke - Tholen.
Neeskens Makelaars biedt een professioneel team van vastgoedspecialisten en
assistent-makelaars en samen bedienen zij een groot deel van de bestaande
woningmarkt en nieuwbouwmarkt in Zeeland. Projectontwikkeling en taxaties vormen
een onderdeel van de kernactiviteiten.
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Neeskens makelaars
Neeskens Makelaars is een bruisende onderneming met een stevige positie in de
makelaardij in Zuid-Beveland, Noord-Beveland, Walcheren en Tholen. Neeskens
Makelaars is gestart in 1981 en is in de loop der jaren uitgegroeid tot één van de
grootste makelaars kantoren in Zeeland. Sinds 2006 is het bedrijf in handen van Wilco
Neeskens die samen met een professioneel team de vastgoedmarkt in Zeeland bedient.
Het gebied wordt bestreken vanuit onze kantoren in Yerseke, Goes en ons rayon in
Tholen.
Het geheim van Neeskens Makelaars is gelegen in deskundigheid en daadkracht! Met
name de combinatie tussen enthousiasme, vakkennis en het vooruitstrevende gebruik
van digitale communicatiemiddelen enerzijds - en het uitgeven van 'ouderwetse'
papieren krant en prachtige full color brochures anderzijds - maken de verkoop van uw
huis succesvol. Neeskens Makelaars is uw expert als het gaat om ieder vraagstuk met
betrekking tot onroerend goed.
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