
M 
et Kolpa van der Hoek staat er 
een bruisend, eigentijds make-
laarskantoor met een schat aan 
kennis en ervaring. Kolpa Make-
laars (1915) kent de Rotterdamse 
markt op zijn duimpje, terwijl Van 
der Hoek (1960) goed thuis is 
in Voorne-Putten. Samen zijn ze 
goed voor 165 jaar ervaring op 
het gebied van wonen, bedrijf-

shuisvesting, nieuwbouw  en taxaties. Het team bestaat 
uit 31 enthousiaste medewerkers, onder wie vier com-
pagnons: Sebastiaan Bakker en Martijn de Bruijn vanuit 
Rotterdam, en Alexander van der Hoek en Sebastiaan 
van der Velden uit Oostvoorne. Alexander is de 3e gen-
eratie Van der Hoek. 

Synergievoordelen
De meest succesvolle relaties zijn die waarin beide partners stevig op eigen benen staan. Dat is bij Kolpa van 
der Hoek beslist het geval. Beide partijen hebben vanuit het verleden hun eigen, unieke deskundigheid. Zo is 
Kolpa specialist in het taxeren van beleggings- en commercieel vastgoed, terwijl Van der Hoek marktleider is op 
de woningmarkt, met name in het midden en hoge segment. Daarmee vullen ze elkaar perfect aan. ‘Samengaan 
was een logische stap, omdat het veel synergievoordelen oplevert’, stellen Sebastiaan van der Velden en Martijn 
de Bruijn. ‘Door de fusie hebben we de sterke punten van beide kantoren samengevoegd en een kwaliteitsslag 
gemaakt. Daardoor komen alle specialisaties voor het hele gebied beschikbaar. We kunnen nu zowel in Rotter-
dam als in Oostvoorne onze klanten op alle terreinen beter bedienen. Als een taxatieklant uit Rotterdam ook zijn 

 ‘TAXEREN EN  
MAKELEN OP  
CHAMPIONS  

LEAGUE  NIVEAU’

Van sommige relaties is het over-
duidelijk: die horen bij elkaar! 
Zoals het Rotterdamse make-
laarskantoor Kolpa en het Oost-
voornse Van der Hoek. Er was 
sprake van een klik. Dus besloten 
de twee om samen verder te gaan. 
In april 2020 was de grote dag. 
Sindsdien is het Kolpa van der 
Hoek: een match made in heaven.
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villa wil verkopen, heeft het kantoor daar nu de kennis voor. Omgekeerd geldt dat de collega’s in Oostvoorne nu 
ook klanten kunnen helpen die zakelijk vastgoed willen taxeren. Voortaan heeft ook de DGA die zijn eigen woning 
wil verkopen, een pand zoekt voor zijn zoon of dochter, zijn bedrijfspand wil uitbreiden en een parkeerbox nodig 
heeft, een one stop shop.’

Certificering
Kolpa van der Hoek is nu echt een ‘totaalkantoor’ met een brede set certificeringen en kwaliteitslabels voor alle 
aspecten van het vastgoed. Zo is het bedrijf NVM nieuwbouwspecialist en deskundig in (zakelijke) taxaties (o.a. 
RICS en NRVT Groot Zakelijk), terwijl het label Qualis garant staat voor kwaliteit in de top van de markt. ‘Dit alles 
maakt dat we op Champions League niveau kunnen taxeren en makelen’, stellen Sebastiaan van der Velden en 
Martijn de Bruijn. 

Dat levert kruisbestuiving op. Sinds de fusie zijn er al diverse klanten geweest die van Rotterdam naar Oost-
voorne verhuizen of omgekeerd, waarbij Kolpa van der Hoek zowel de aan- als de verkoop mocht begeleiden. 
Ook zijn er nu zakelijke klanten die hun portefeuille in de verkoop doen in Oostvoorne. 

Locaties
Hoe goed de partners het ook met elkaar kunnen vinden, samenwonen zit er niet in. Beide partners houden hun 
eigen kantoor, zodat de service aan de klanten recht overeind blijft. Mensen kunnen ook in de toekomst gewoon 
terecht op hun eigen vertrouwde kantoor waar ze worden geholpen door vertrouwde gezichten, zowel in het 
bruisende Rotterdam als het landelijke Oostvoorne. Het team werkt zo vanaf twee locaties aan wonen, werken, 
nieuwbouw en taxatie – met kennis van zaken en kennis van waarde. 

Uitbreiding
Kolpa van der Hoek heeft een naam hoog te houden. Zo waren de makelaars zowel in 2018 als in 2019 de trotse 
winnaars van een FD Gazellen Award en ontvingen zij 4 nominaties voor de Woningmakelaar van het jaar-verk-
iezing. ‘Die lijn zetten we graag door’, laten Sebastiaan van der Velden en Martijn de Bruijn weten. ‘We draaien 
op volle toeren en verwachten de komende tijd toenemende drukte op de woningmarkt. Daarom zijn we op zoek 
naar een kandidaat-makelaar, een HR-manager en medewerkers voor de marketing/social media en de binnendi-
enst. Flinke ambities vragen om een goed team. We willen ook in de toekomst op alle fronten de beste dienstver-
lening leveren’.
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