
kondigt met trots de samenwerking aan met  

Dit is een volgende stap in onze missie om eigenaars  te helpen het maximale verkoop- en verhuur-potentieel van hun eigendom 
te realiseren.   

Willems-Verselder werd gelanceerd in 1989 in het Meetjesland. Later werd het kantoor uitgebreid en op vandaag profileert de Willems-
Verselder groep zich als een jong en dynamisch bedrijf. U kan er terecht voor service en begeleiding voor uw verzekeringen, vastgoed 
en kredieten. Wij bieden onze diensten aan in onze kantoren te Eeklo en Sleidinge, en nu ook in Brugge. Wij maken natuurlijk ook 

graag een afspraak bij u thuis.  

Immo Willems-Verselder is al tientallen jaren een gevestigde waarde in Oost-Vlaanderen en is nu klaar om ook in West-Vlaanderen een 
sterk partnership te starten. “Transparantie en de relatie met de klant zijn prioritair en enorm belangrijk voor ons. De 

vastgoedmarkt past zich voortdurend aan. Van eerste contact tot dienst na verkoop, wij staan klaar voor elke vraag van onze 
klant.” 

“Naast onze ruime ervaring in de immosector, hebben wij ook een grote kennis opgebouwd van verzekeringen. Service op maat, van 
mens tot mens, vakkundige begeleiding in uw zaken, zowel op financieel als op verzekeringsvlak … zijn dé troeven die onze klanten 

reeds jaren weten te waarderen.” 

ImmoAccent werd in 2018 opgericht door de enthousiaste en gedreven Ellen Bollyn in Brugge. Ze toont met ImmoAccent dat het 
bedrijf service-minded is en steeds klaarstaat voor haar cliënteel. Geen moeite is teveel om een succesvolle verkoop te realiseren. Om 

meer mogelijkheden te kunnen bieden aan het cliënteel uit de regio Brugge, wil ze op deze manier haar marktpositie versterken. "Onze 
slogan “MET DE NADRUK OP SERVICE“ is geen holle boodschap, maar een 'mission statement'. Dé reden waarom ik mijn eigen 

kantoor heb opgestart en de motivatie om elke dag op te staan en er met vol enthousiasme tegenaan te gaan.” 

Ons partnership zal de klanten van zowel ImmoAccent, als Willems-Verselder Groep helpen om toegang te krijgen tot een ruimer 
zoekgebied (van Gent, via het Meetjesland, over Brugge tot de kust) van potentiële kopers en huurders.    


