
Advies op mAAt
Onder het motto 'Geef advies alsof het je eigen vastgoed betreft' 
zorgen de mannen van Rademaker Vastgoed met ieder ruim 20 
jaar ervaring voor daadkrachtige begeleiding bij vastgoedtransac-
ties. 

Betrokken Beheer 
Proactief en innovatief, duurzaam, transparant en toegankelijk. 
Voor meerwaarde op de lange termijn. Zo beheert Rademaker 
Vastgoed zowel appartementen als commercieel vastgoed, varië-
rend van moderne gebouwen tot rijksmonumenten in de regio 
Haaglanden. Met alle disciplines op het gebied van commercieel, 
technisch en administratief beheer in huis. Als vastgoedeigenaar 
kan men rekenen op snelle heldere communicatie, effectieve res-
pons, deskundigheid bij installatietechnisch en duurzaam bouw-
kundig onderhoud en goede aansturing van facilitaire dienstverle-
ning. Een succesvolle combinatie van een oplossingsgerichte 
aanpak met lokale marktkennis voor het in stand houden, vernieu-
wen en verduurzamen van vastgoed. 

Beleggen met inzicht
Rademaker Vastgoed adviseert en begeleidt particuliere en institu-
tionele beleggers bij de aankoop en verkoop van onroerend goed. 
Van beleggingen in commercieel vastgoed tot beleggingen in 
woningen en appartementen. Ook projectontwikkelaars worden 
al in vroeg stadium met raad en daad bijgestaan.

Door de juiste partijen te verbinden en met groot inzicht in de 
ontwikkelingen van de lokale 
markt geven ze gedegen ad-
vies voor zowel een verhuurde 
bovenwoning als een samen-
gestelde beleggingsportefeuil-
le. Zo haalt Rademaker Vast-
goed het maximale rendement 
uit elke vastgoedinvestering. ‹

 Rademaker Vastgoed 
bron van expertise

Al jaren is Rademaker een welbekende vastgoednaam in Den Haag 
gevestigd in het statige kantoor aan het Lange Voorhout 18. Reinier 
Rademaker, Theo van der Helm en Wouter Kooijman hebben nu 
hun krachten gebundeld als het gaat om expertise in vastgoedbe-
heer, vastgoedbeleggingen en vastgoedadvies en staan samen aan 
het roer van Rademaker Vastgoed VOF.
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