
 

 

 

Op mijn website www.organieq.nl vindt u 

meer informatie over mijn mogelijkheden, de 

door mij gehanteerde werkwijze of referenties 

van personen die ik eerder begeleid heb. 

Of bel mij voor een vrijblijvend oriënterend 

gesprek, waarin we wederzijds kunnen 

kennismaken:  

tel. 06 - 51 96 86 10 of 0187 - 48 30 88 

 

(scan de QR-code en bezoek de website voor  

meer informatie over de mogelijkheden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U wilt uw huis verkopen, maar u bent nog niet 
gereed voor het laten maken van de 

verkoopfoto's? 
U gaat verhuizen naar een kleinere woning en 
vindt het lastig te kiezen wat u meeneemt en 

weg doet?  
U wilt geen overbodige zaken meeverhuizen, die 

u toch al dacht weg te doen, maar u weet niet 
hoe u dit moet aanpakken? 

 

De Drie Linden Makelaardij werkt samen met 

 

Begeleiding vóór en na de 

verkoop/verhuizing 

http://www.organieq.nl/
mailto:info@organieq.nl


 

 

 

Op dit moment heeft u heel wat zaken te 

organiseren rond de verkoop van uw woning 

en de verhuizing die daarop volgt. Niet altijd 

bent u in de gelegenheid om alles zelf uit te 

voeren. In zo’n situatie kunt u een beroep 

doen op OrganieQ. 

 

OrganieQ is opgezet door  

Christa van Dieren uit Dirksland.

 

Zij begeleidt zowel bedrijven als particulieren 

in alles wat georganiseerd moet worden.  

“Graag wil ik u op een discrete en plezierige 

manier helpen in deze turbulente tijd, waarin 

uw huis in de verkoop gaat en u plannen heeft 

om te verhuizen. Er komt veel op u af en 

misschien ziet u op tegen de drukte, de rommel 

en alles wat er moet gebeuren. 

Als professional organizer kan ik u begeleiden 

bij allerlei dingen die gedaan moeten  worden 

rond een verhuizing.  

Denk aan het huis gereed maken voor het 

maken van de verkoopfoto’s, 

of alvast samen met u gedeelten van uw woning 

opruimen, zodat u bespaart op verhuiskosten. Ook 

kan ik u helpen bij het maken van keuzes wat er 

mee gaat en wat niet naar bijvoorbeeld een 

kleinere woning. 

 

Bovendien kan ik u helpen de nieuwe woning in te 

richten zodat u gelijk goed georganiseerd bent.  

Elke organisatievraag kunt u mij voorleggen. Mijn 

wens en streven is dat u op een ontspannen wijze 

overgaat naar uw nieuwe woning.” 

 

Wat is een Professional Organizer? 

Een Professional Organizer begeleidt en adviseert 

bij het creëren van orde en overzicht in tijd en 

ruimte. Een Professional Organizer helpt mensen 

keuzes te maken die hen in staat stellen 

gestructureerder te denken en te werken, 

effectiever om te gaan met tijd, ruimte en 

middelen en meer grip op hun leven en 

energiebalans te krijgen. 

 


