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Advertensie slagspreuke 
 
A 
A – A – A – A – A – A – H – H – H !!!  Oe, so mooi! 
AAH!  Gaan voort! 
Aaklige woord!  Verplaas. 
Aanbiedinge tussen R ....... en ....... 
Aandag beleggers. 
Aandag. Huiskopers!! 
Aandag:  Meneer die voorman. 
Aantreklik en begeerlik met ‘n plaasatmosfeer. 
Aantreklike huis en belegging. 
Aantreklike kamer met ‘n kaggel en ‘n deur wat uitloop op beskutte stoep. 
Aantreklike landelike styl. 
Aantreklike wonings. 
Afgesonderde stoep! 
Afgetrede paartjie het prys verlaag om vinnig te verkoop. 
Ai, daardie slaapkamers!!! 
Akkers paradys. 
Aksent op waarde! 
Al die elektriese apparate maak van koskook ‘n plesier. 
Al die werk is klaar gedoen. 
Albei badkamers is direk langs slaapkamer. 
Alles amper splinternuut. 
Alles is ingebou.  ‘n Aangename kombuis om in te werk. 
Alles is soos nuut! 
Alles wat jy begeer. 
Alles wat jy verdien ... vir net ‘n duisend-en-tien! 
Alles wat nodig is vir ‘n fyn lewenstyl. 
Alles wat u in ‘n huis verlang. 
Alles wat u ooit begeer ..... en meer! 
Almal hou van ‘n kaggel. 
Almal praat daaroor. 
Almal praat van hierdie huis ... 
Altyd in goeie smaak. 
Aparte “koffiekroeg”. 
Aparte kaste vir hom en haar. 
Arbeidsbesparende kombuis. 
Argitektonies perfek. 
Argitektoniese lied. 
Argitektoniese styl. 
As dit vir u goed klink, skakel vir (naam en telefoonnommer). 
As ek ‘n miljoen gehad het .... 
As ek ‘n miljoen gehad het. 
As gerief tel. 
As jou familie eerste kom ... 
As jy ‘n soliede, ruim huis wil hê op ‘n groot erf. 
As jy nie van tuinmaak hou nie, sal u mal wees hieroor! 
As jy sakebewus is, is dit nou tyd om te onderhandel! 
As jy van ‘n gerieflike, kompakte, ouerige huis hou. 
As jy van individualiteit hou. 
As jy van klassieke lyne hou, moenie hierdie een misloop nie! 
As jy van teëls hou is hier baie daarvan. 
As net die beste goed genoeg is .... 
As u die geraamtes het .. ons het oorgenoeg kaste! 
As u lief is vir ... (Hout, dakkamer, groot vertrekke) dan is hierdie een vir jou! 
Asemrowend is die woord. 
Asemrowende gesig / uitsig. 
 
B 
Baie bome. 
Baie gerieflik geplaasde elektriese proppe! 
Baie groot sonnige kombuis met natuurlike houtkaste en ‘n ontbythoekie. 
Baie huis vir net R ______________ 
BAIE kaste. 
Baie plek vir vrolikheid. 
Baie redelik – maar nie goedkoop! 
Baie vêr onder markwaarde! 
Baie vir min. 
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Baie werkplek met ingeboude apparaat en kaste. 
Baksteen, stoomhitte. 
Baksteen-prag. 
Baljaar kaal – of onthaal;  maar privaat sal jy wees om jou patio! 
Bank goedgekeur – dit moet dus ‘n gawe huis wees. 
Bedank uit die huisbaas se diens. 
Begewe uself in hierdie veilige opset. 
Begin die huurgeld knyp? 
Begin u of skaal u af? 
Bekende handelsmerk vlekvrye staal dubbelbak vir doeltreffendheid. 
Bekoorlike huis, met ‘n bekoorlike prys – R ____________ 
Bekrompe waar u nou is? 
Bel nog vanaand!  Môre mag te laat wees! 
Bel vandag nog om teleurstelling te voorkom! 
Belaglike lae prys! 
Belastingbespaarders. 
Belê min – vir hoë profyt! 
Belê, moenie spandeer nie. 
Beleggings moontlikheid. 
Beplan vir belangrike mense. 
Beplan vir die toekoms. 
Beplan vir môre! 
Beplan vir verdere uitbreiding! 
Besit ‘n stukkie van vervloë dae. 
Besit al ses hierdie eenhede. 
Besit elke voordeel. 
Beslis die moeite werd om te skakel! 
Besonder aantreklike plaas. 
Besonders. 
Besonderse kombuis met dubbel die normale pakplek. 
Beste koop in hierdie area. 
Beste waarde vir geld. 
Bestuur ‘n entjie verder ... en bespaar! 
Betaal meer?  Waarom? 
Beter as ‘n huis op die platteland. 
Betowerend, bekostigbaar. 
Betowerende tuin erf. 
Bevoorregte uitsig! 
Beweeg vinnig om hierdie een te kry! 
Bewus van die buurt? 
Bied alles en meer. 
Billik – nie goedkoop nie. 
Blink en ruim. 
Blink soos ‘n splinternuwe sikspens. 
Blinkskoon geteëlde badkamer. 
Blote baksteenpragstuk. 
Bly goedkoper in jou eie huis. 
Bly lekkerder in jou eie huis. 
Bo gemiddeld. 
Boerpot besparings! 
Boerpot-besparings. 
Bona fide-winskoop. 
Boogdeure in woonkamer. 
Boomryke erf. 
Boomryke omgewing. 
Bring jou beursie saam! 
Bring jou sakboekie. 
Bring terug die sprankel in die huis, en kontant in u kluis! 
Briste Tudor-styl. 
Britse argitektuur. 
Buitengewone aanbod. 
Buitengewone waarde. 
Buitengewoon. 
By die huis vir middagete? 
 
D 
Daar is altyd ‘n bries. 
Daar is altyd meer kopers as werklike “huise” te koop – spring dadelik! 
Daar is geen plaasvervanger vir styl nie. 
Dalk is ons kranksinnig. 
Deftig, vloeiend en vleiend. 
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Dennehoutpanele versier hierdie kombuis en dit het ‘n gerieflike ingeboude stoof, oond en yskas. 
Die “kleur-vaste” badkamer. 
Die antwoord op ‘n winskoop. 
Die antwoord op jou drome. 
Die antwoord op jou drome. 
Die antwoord! 
Die beste op die mark vandag. 
Die beste vir die minste. 
Die bouer se droom van perfeksie. 
Die doen-dit-self-man se droom. 
Die eienaar se verlies, jou winsgeleentheid. 
Die ekstras is te veel om te noem. 
Die erf is ideaal omhein vir kleingoed. 
Die essensie van kwaliteit. 
Die familiekamer gee die pas aan! 
Die geselligste huis vir die minste geld. 
Die grootste tafel sal in hierdie eetkamer pas. 
Die heel beste wat geld kan koop ingebou in hierdie luukse ..... 
Die heel meeste vir die heel minste. 
Die heel mooiste huis. 
Die hoofslaapkamer loop uit op ‘n stil straat. 
Dié huis bespaar jou energie! 
Die huis en die tuin smelt perfek saam. 
Die huis is ‘n gelukbringer! 
Die huis is ‘n plesier vir die oog en die prys ‘n plesier vir die beurs. 
Die ideale eerste huis. 
Die kersie op die koek. 
Die klein “rakker” se speelplek. 
Die koloniale koop van die jaar. 
Die kombuis het die “koperketel”-styl. 
Die kombuis het talle toestelle. 
Die koper is in die knyp – hy moet verkoop. 
Die laaste een beskikbaar in ons spesiale uitverkoping. 
Die landgoedbeheer se keuse. 
Die lui man se huis. 
Die mees puntenerige klante. 
Die modieuse bad is met mosaiekteëls uitgeteël.  Gekleurde vaste toebehore en ingeboude pakplek 
voltooi die prentjie. 
Die moeite werd om te sien – Die moeite werd om te besit! 
Die mooiste hoekie in die dorp. 
Die mooiste huis in die straat. 
Die ontbytarea het ‘n komvenster. 
Die oomblik as jy dit sien, sal jy dit wil hê. 
Die perfekte adres! 
Die prys is net reg. 
Die prys is reg – R ___________ 
Die prys is reg vir ‘n vinnige transaksie. 
Die punt van die reënboog. 
Die regte plek om oor geld te praat. 
Die Regter en Jurie sal hierdie een goedkeur! 
Die smukkas in die badkamer verskaf volop ekstra bêreplek. 
Die soektog is verby. 
Die stoffasie waarvan drome gemaak word. 
Die struike is net so netjies gesnoei soos die prys. 
Die toppunt van perfeksie. 
Die tuin is kunstig uitgelê. 
Die tyd om te koop is NOU! 
Die voordeursleutel is joune, vir net R ____________ 
Die vuurherd verskaf ‘n knus gevoel. 
Die wêreld aan jou voete. 
Die werksoppervlaktes is reg rondom die dubbele wasbakke met teëls bedek. 
Die woord sjarme .... 
Dink deeglik, maar dink vinnig! 
Dink suinig. 
Dis ‘n plesier om kos te maak in hierdie ultra-moderne kombuis. 
Dis die “klein dingetjies”. 
Dis goed want .... 
Dis hiervan wat drome gemaak word. 
Dis lig, dis sonnig, dis fantasties. 
Dis nou huissin soos min. 
Dis persoonlikheid plus! 
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Dis reg want ..... 
Dis soos om die boerpot te wen. 
Dis soos om huur te betaal. 
Dis soos om R16 000 op te tel. 
Dis vir jou. 
Dit is ‘n ekonomiese huis. 
Dit is “IN” om “UIT” te wees!  (Woning buite die stad.) 
Dit is baie meer werd. 
Dit is die klein dingetjies wat tel! 
Dit is nou ‘n huis om in te lewe. 
Dit is nou jou beurt, skakel (naam en telefoonnommer). 
Dit is nou of nooit! 
Dit laat jou sprakeloos. 
Dit maak nie saak op watter manier nie. 
Doeltreffende, kompakte kombuis! 
Doeltreffende, kompakte kombuis. 
Doen dit self en verdubbel die waarde. 
Doen jouself ‘n guns – koop vir wins! 
Draai die horlosie terug! 
Draai-van-die-eeu betowering. 
Drama vir spasie! 
Dramaties gesonke woonkamer. 
Drie vrolike, kruisgeventileerde slaapkamers. 
Drome word hiervan gemaak. 
Droom by die see. 
Droom maar! 
Droom mooi! 
Droom van jou eie vuurherd. 
Droomhuis. 
Droomkombuis in ‘n droomhuis! 
Droomkombuis in ‘n droomhuis. 
Drukknoppie motorhuise! 
Dubbelverdieping treffer. 
Dui op perfektheid. 
Dwing ons om dit te bewys! 
 
E 
“En dit is so gerieflik .....” 
Een bad – maar groot en modern. 
Een keer in ‘n leeftyd ..... 
Een van die beste dinge in die lewe. 
Een van die beste dinge in die lewe. 
Een van ons bestes. 
Eenkeer in ‘n leeftyd. 
Eenvoudig pragtig. 
Eenvoudige skoon lyne. 
Eerste by tweede huiskopers. 
Eerste keer in mark. 
Eerste klas!! 
Eetkamer wat die grootste gesin sal akkommodeer. 
Eetkamerdeur maak oop op ‘n beskutte stoep. 
Eetruimtes wat so groot soos ‘n regte eetkamer is. 
Eeue oue bome! 
Eeu-oue bome. 
Egte gesinstuiste. 
Egte houtvloere – nie net vloerbedekking nie! 
Eienaar haastig om te verkoop. 
Eienaar in die bui om oor ‘n laer prys te onderhandel. 
Eienaar sê:  “Kry my ‘n bod”. 
Eienaar-bouer. 
Eiendom vir ‘n heer. 
Eiendom wat dividende lewer. 
Eiendomsonderhandelings. 
Ek het net die huisie, vir jou en jou meisie! 
Ek het nie genoeg woorde hiervoor nie. 
Ekonomies en sjarmant. 
Ekonomiese en aantreklike aluminium. 
Ekonomiese kwaliteit. 
Eksklusief maar ‘n gawe prys. 
Eksklusief, elegant en opwindend. 
Ekstra groot bad. 
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Ekstra groot medisynekas bokant ingeboude smukkas. 
Ekstra speelkamer wat uit die kombuis lei. 
Ekstra vensters maak die hoekslaapkamers lig en vrolik. 
Elegansie in ‘n pienk pakkie. 
Elegant .... is die woord! 
Elegant, maar ekonomies. 
Elegante natuurlike houtwerk.   
Elke vertrek ‘n simfonie. 
 
F 
Fantaseer met “Art Deco” oordadigheid. 
Fantasties. 
Fantastiese kenmerke. 
Fassinerende komvenster in woonkamer. 
Formele eetkamer maak oop op ‘n patio. 
Formule vir die goeie lewe. 
Fotogenies! 
Frans-Provinsiale kombuis. 
 
G 
Gaaf en laag. 
Gaaf, gaaf, gaaf!  Kom kyk hierna! 
Gaan kyk liewer. 
Gawe afslag. 
Gawe koop. 
Gawe plek om te bly – drie plekke om te verhuur. 
Gawe voorstedelike woning. 
Gebou om in te lewe! 
Gebou om te bewoon. 
Gebou om te hou. 
Gebou vir PRET. 
Gee jou kinders ‘n plek om te baljaar. 
Gee jy om vir ‘n aantreklike omgewing? 
Geen gedruk van klere meer nie!  Hier is skuifdeurkaste! 
Geen ingehokte gevoel .... 
Geen rompslomp. 
Geen trappe om te klim nie. 
Geen vergelyking nie. 
Gehalte is die wagwoord. 
Gelaai met ekstras! 
Gelaai met ekstras! 
Gelaai met potensiaal! 
Geld praat! 
Geleentheid – ‘n mooi huis in perfekte toestand. 
Geleentheid om ‘n gawe huis met ‘n inkomste te hê. 
Geluk in ‘n skulp. 
Geluk is waar jy dit kry. 
Geluk van veertien karaat. 
Geniet die vettigheid van die aarde. 
Geniet meer gemak, gerief vir minder geld. 
Geniet spasie, sonskyn en stapel akkommodasie in hierdie onberispelike huis. 
Genoeg gesê – kom kyk self! 
Genoeg plek vir groot gemaklike stoele en sofas. 
Genoegsame beweegruimte! 
Geprys vêr onder vervangingskoste! 
Gerief met ‘n hoofletter G. 
Gerief te koop. 
Gerieflik en invloedryk. 
Gerieflik naby aan omtrent alles. 
Gerieflik!  Slegs ‘n tree van die kombuis af. 
Gerieflike leefwyse vir die middeljare. 
Gesellige kaggel vir daardie winternagte! 
Gesellige plaas, R....... 
Gesinsgerief vir min geld. 
Gesinsgrootte kombuis met baie werkspasie. 
Gesoek:  ‘n Vrou wat na waarde kan skat. 
Gesoek:  Kinders!! 
Gevestigde, goedversorgde grasperk! 
Gewilde buurt vereis vinnige aksie.  Skakel nou! 
Glad soos seep. 
Glansende badkamerteëls! 
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Glansende houtvloere! 
Glanspunt van die woonkamer is die spiraaltrap. 
Glansryke kombuis met ingeboude gemak wat u sal bekoor! 
Glas gee dit klas! 
Glimlag ... en sien jouself ... 
Glinsterende skoon Kaap Cod. 
Goedbeplande kombuis met pakplek in oorvloed! 
Goeie adres. 
Goeie belegging. 
Goeie bure te koop! 
Goeie geldmakers. 
Goeie smaak, goeie koop. 
Gooi u troefkaart en wen. 
Grasieuse familiekamer. 
Grasieuse lewenstyl. 
Grasieuse lyne. 
Grasieuse woning. 
Grendel die deur op hoë huur. 
Groeipyne? 
Groen akkers- ‘n huis met ‘n erfenis – ‘n woning met ‘n toekoms. 
Gronde __ x __, lieflike woning. 
Groot bome en netjiese grasperke. 
Groot en pragtig. 
Groot huis, nog groter waarde. 
Groot vensters met ‘n bos-uitsig. 
Groot wonings vir groot stedelinge. 
Groter leefbaarheid en waarde. 
Gryp die kans. 
Gryp hierdie een vinnig, anders gaan jy spyt wees. 
 
H 
Haas jou en spaar. 
Halfpad betaal. 
Halfpad na die hemel. 
Hardloop!!  Moenie loop nie! 
Heeltemal gemoderniseerde woning! 
Heerlik koel – oorwin nou reeds volgende somer se hitte. 
Heerlike uitsig! 
Helder soos die moreson. 
Helder werkskamer ..... 
Hengel in jou eie dam. 
Het ‘n bietjie werk nodig – maar kyk net na die prys!  R ___________ 
Het daardie “bewoonde” voorkoms. 
Het jou gesin gekrimp? 
Het jy ‘n groot gesin? 
Het u groen vingers?  Kyk na hierdie tuin!   
Het u meer ruimte nodig? 
Heuningkleurige berkeboom-kombuiskaste. 
Hier is ‘n fraai tuiste. 
Hier is ‘n gawe huis. 
Hier is ‘n juweel. 
Hier is ‘n wenk – raak informeel. 
Hier is betowering. 
Hier is die sleutel tot u geluk! 
Hier is dit jou Rande wat tel. 
Hier is eerlikwaar ‘n winskoop. 
Hier is kinders en troeteldiere welkom. 
Hier is tuiste-tevredenheid. 
Hier is ware leefgenot. 
Hier sal jy kan gelukkig wees. 
Hier vandag – weg môre! 
Hierdie badkamer is ‘n gesprekspunt! 
Hierdie badkamer sprankel!! 
Hierdie een is vir u. 
Hierdie eetkamer is werklik g-r-o-o-t. 
Hierdie gesellige eetruimte maak elke maaltyd ‘n heuglike gebeurtenis. 
Hierdie huis glimlag. 
Hierdie huis is ‘n werkbespaarder. 
Hierdie huis is onberispelik. 
Hierdie huis praat. 
Hierdie huise is geprys om onmiddellik te verkoop – koop nou. 
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Hierdie is ‘n Niks-Nie!!  Niks-nie tuinwerk, niks-nie om reg te maak nie, niks-nie om te verf nie – in 
hierdie gerieflike meenthuis! 
Hierdie is nie ‘n drukfout nie. 
Hierdie kombuis spaar die huisvrou se krag. 
Hierdie prys kan nie geklop word nie. 
Hierdie pryse is nie gelaai nie. 
Hierdie waarde word selde herhaal. 
Hierdie woning is die koning! 
Hiermee kan jy geld maak. 
Hoe gou kan u intrek? 
Hoe lyk dit vir waarde? 
Hoekom nie u-i-t-s-p-r-e-i nie? 
Hoekom wil jy huur betaal? 
Hoofslaapkamer het ‘n privaatbadkamer. 
Hoofweg-eiendom. 
Hoog aanbeveel. 
Hoog bo-op ‘n heuwel. 
Hoog teen ‘n heuwel. 
Hoogaangeskrewe. 
Hope lekker lewe. 
Hope sjarme. 
Hou jy van gawe bure? 
Hou jy van mooi kleure? 
Hou op hoop en koop!  Hope geleenthede! 
Hou op om huur te betaal, begin om dit self in te vorder. 
Hou op om te kwel en kom besigtig hierdie inkomste-eiendom vandag. 
Houtpanele en –kaste gee warmte. 
Huis met ‘n uitsig. 
Huis met ‘n warm hart. 
Huis plus inkomste – Huis en belegging, suid, slegs R ...... 
Huis van jou keuse. 
Huis van uitnemendheid. 
Huis vir die toekoms. 
Huis, tuin, kuikens. 
Huise kan nie rek nie. 
Huise met karakter. 
Huise vir groot gesinne. 
Huise waaroor jy kan sing. 
Huise wat heeltemal anders is. 
Huisie vir Jan-en-alleman. 
Huiswerk gaan hier ‘n lus wees. 
Huur probleme? 
Huurbelegging wat ernstige oorweging vra. 
 
I 
Ideaal geskik vir dramatiese meubelrangskikking. 
Ideaal vir ‘n groot gesin. 
Ideaal vir die beginners. 
Ideaal vir jong kinders – duikplanke verskaf ure se familiepret! 
Ideaal vir verbouing vir ‘n dokter. 
Ideaal vir verbouing. 
Ideale gesinshuis. 
Ideale gesinswoning. 
Ideale huis. 
Ideale plek vir ‘n klavier. 
Ietsie Skots?  Kom kyk maar. 
Immergroen bome en struike is R ....... werd. 
Imposante / imponerende / indrukwekkende woning. 
In ‘n klas van sy eie. 
In ‘n onberispelike toestand. 
In ‘n perfekte toestand. 
In ‘n pragtige omgewing. 
In ‘n stil straat .... 
In ‘n vallei. 
In die lae prysklas. 
In die skadu van die ou appelboom. 
In hierdie rustige kamer sal jy langer wil slaap. 
Informele eetkamer. 
Informele eetruimte wat gesellig en gerieflik is. 
Ingeboude braaiplek. 
Ingeboude elektriese verwarmers. 
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Ingeboude werkswinkel! 
Inkomste plus. 
Inkomste-eiendom met ‘n rooskleurige toekoms. 
Inkomste-genererende kothuis. 
Inspekteer, vergelyk, maak ‘n aanbod! 
Interessant?  Vir seker!  Skakel (naam en telefoonnommer). 
Is jou huis oorvol? 
Is jy ‘n beskeie persoon opsoek na ‘n beskeie huis? 
Is jy slim met geld? 
Is kwaliteit vir jou belangrik? 
Is ligging belangrik? 
Is swem vir u belangrik? 
Is u Begrotingswys? 
Is u gewillig om “huiswerk” te doen? 
 
J 
Ja, ‘n nuwe kyk op die lewe! 
Ja, u kan u inkomste koop. 
Jare vooruit wat styl en gerief betref. 
Jonk, glansryk, bekostigbaar! 
Jou beste belegging. 
Jou beste geleentheid. 
Jou drome is bewaarheid. 
Jou gesin het dit nodig:  Ruimte. 
Jou gesin sal graag hierdie plek “ons huis” wil noem. 
Jou kinders het hierdie speelgrond nodig. 
Jou sleutel tot geluk. 
Jy gaan verlief raak op .... 
Jy gee die toon aan. 
Jy het nie ‘n groot, dik beurs nodig nie. 
Jy het nie rolskaatse nodig in hierdie kombuis nie – alles is byderhand. 
Jy hoef nie ryk te wees nie. 
Jy hoef nie verder te kyk nie! 
Jy kan dalk nog ‘n nuwe huis hê. 
Jy kan in privaatheid sonbad – op hierdie reuse stoep! 
Jy kan jou inkomste aansienlik laat groei. 
Jy sal altyd dankbaar wees. 
Jy sal jou nie teen die meubels vasloop in hierdie ruim hoekslaapkamers nie. 
Jy sal permanent in die wolke wees. 
Jy sal soos ‘n baba slaap in hierdie lugversorgde slaapkamers. 
Jy sal verras wees met die lae prys. 
Jy sal verras wees oor die lae prys. 
 
K 
K B A = Koop by aansig. 
Kalmerende ligging / vesting. 
Kan jy hierop verbeter? 
Kan nêrens oortref word nie! 
Kan nie geklop word nie. 
Kan nie herbou word vir R _____________ 
Karaktervolle gerestoreerde juweel. 
Keramiekteëls op die vloere selfs in die bad wat skoonmaak vergemaklik. 
Kies ‘n geskiedkundige woning – kies hierdie een! 
Kinders is gek na die ou appelboom. 
Kinders kan hier veilig fietsry.  Min verkeer! 
Klassieke klinker. 
Klassieke skoonheid. 
Klassieke skoonheid. 
Klassieke skoonheid. 
Klein begin, groot gewin. 
Klein deposito nodig. 
Klein genoeg om maklik te behartig, groot genoeg om in te onthaal. 
Klein paradys. 
Klein woning, gerieflik gemeubileer. 
Klein, intiem. 
Klein, tog prakties! 
Klem op detail. 
Klem op waarde. 
Kleurryke dames tooikamer. 
Klinker genot. 
Klompie ekstra kenmerke. 
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Klop die huurinvorderaar. 
Knus Kaap Cod. 
Knus vir ‘n paartjie. 
Knus. 
Knyp jou rande. 
Koel koloniale tuiste. 
Koel slaapkamers in skaduryke vleuel. 
Koloniale paleis. 
Koloniale sjarme – moderne gerief. 
Koloniale sjarme met moderne gerief. 
Kolskoot!!! 
Kom kry idees ...  
Kom kyk en kyk klaar! 
Kom kyk na hierdie buitengewone huis. 
Kom kyk na hierdie pragtige uitgeteëlde bad-plus-stort-kombinasie met glas skuifdeure.  
Kom kyk-sien-koop-nou. 
Kom ons doen sake! 
Kom ons vergelyk uitdagings. 
Kom sien dit nou – die prys is R ....... Baie spesiaal! 
Kom vandag oor! 
Kom vanmiddag – en bring u tjekboek – ek sal daar wees! 
Kom, wees EERSTE! 
Kombuis met alle geriewe. 
Kombuiskaste van vlekvryestaal bied langdurige skoonheid en baie pakplek. 
Kombuis-patio eet-area. 
Kompakte 4 slaapkamerhuis. 
Kompakte huis. 
Kompakte kothuis met twee slaapkamers. 
Koningsgrootte gesinswoning. 
Konstante inkomsteverskaffer. 
Kontak (naam) om uit te vind hoe u hierdie huis kan besit! 
Kontak ons vinnig – hierdie een is ‘n wenner! 
Kontant-praatjies. 
Kontemporêr en blinkskoon. 
Kookafdeling met ‘n interkomstelsel. 
Koop ‘n “Beste verkoper”. 
Koop ‘n stukkie nostalgie. 
Koop met veiligheid en sekerheid. 
Koop nou en wen. 
Koop nou met vertroue. 
Koop om wins te maak. 
Koop vandag – Trek môre in! 
Koop vandag en belê in môre se geluk. 
Koop vandag en sorg so vir more se gemoedsrus. 
Koop vir profyt! 
Koop, vertroetel en geniet die wins! 
“Koper-vriendelik”. 
Kothuis sjarme. 
Kraak skoon en sonnig. 
Kraaknuut. 
Kry die meeste waarde vir jou geld. 
Kunssinnig! 
Kyk deur ‘n landskapvenster terwyl jy eet. 
Kyk hierna voordat u koop! 
Kyk hierna. 
Kyk hoe die son sak. 
Kyk uit oor ‘n pragtige park. 
Kyk wat het ons gekry. 
 
L 
Laat die winde maar loei. 
Laat jou lus vir die lewe voel.  Atmosfeer. 
Laat ons toe om jou meer te vertel ... 
Laekoste behuising. 
Landelike bekoorder. 
Landelike privaatheid. 
Landgoed vir ‘n heer! 
Langsaan alles ..... 
Lank, laag en gerieflik. 
Las om te pas! 
Leef beter vir minder. 
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Leef beter. 
Leef beter. 
Leef die goeie lewe. 
Leef gemakliker!  (Geen grasperke om te sny nie, swem en geniet die lewe!) 
Leef in ‘n huis wat jy kan liefhê! 
Leef in luuksheid! 
Leef lekkerder in u eie huis!  Waarom huur betaal? 
Leef soos ‘n koningin. 
Lees gou verder. 
Leierskap op groot skaal. 
Lewe goedkoper in jou eie huis. 
Lewendig met kleur en sjarme! 
Lief vir ‘n groot kombuis? 
Lief vir ‘n ruim kombuis? 
Lieflike moderne woning. 
Loer nou?  Koop gou! 
Loer wat is nuut. 
Loodgieterpype is van kwaliteit rooikoper vir jare se probleemvrye diens. 
Loopafstand van winkels. 
Lugversorg. 
Luister na die gekletter van die kaggel .... 
Lus om ‘n bietjie geld te maak? 
Luukse – groot slaapkamers! 
Luukse plaaslewe. 
Luukse-grootte slaapkamers. 
 
M 
Maak ‘n afspraak! 
Maak die lewe die moeite werd. 
Maak jou aanbod – hierdie een moet verkoop. 
Maak klaar en spaar. 
Maak seker jy sien dit! 
Maak u ‘n gesin groot? 
Mag ons u meer vertel?  Skakel nou! 
Maksimale leefstyl, minimale huishoustyl. 
Mamma geen taxi-ryery meer. 
Mams gaan hiervan hou. 
Manjifieke herehuis-opset. 
Manjifieke woning! 
Manjifieke woonplek in _________ Laan. 
Meer as ‘n telefoonoproep werd! 
Meer betaal?  Hoekom? 
Meer betaal?  Waarvoor? 
Meer waarde vir jou geld. 
Meer-briese. 
Met ‘n Suid-Afrikaanse styl. 
Met een woord ruim. 
Met waardegelaaide aanbod. 
Miljoenêrs hoef nie te skakel nie. 
Miskien is ons van ons wysie af ..... 
Moderne huis met belegging. 
Moderne leefstyl op sy beste. 
Moderne ontwerp se towerkuns. 
Moderne vuurherd. 
Moeders!  Hiervan gaan u hou. 
Moeg van almal wat eenders lyk? 
Moeg vir dieselfde vloerplanne? 
Moeiheid wat die oog vang. 
Moeilik om te glo. 
Moeite-vrye kombuis vir Vroulief! 
Moenie ‘n droom net droom nie – koop dit. 
Moenie ‘n slaaf wees van die rente-gaarder nie. 
Moenie aarsel nie! 
Moenie die boot mis nie! 
Moenie hierdie aanbod misloop nie! 
Moenie hierdie jaarlikse inkomste misloop nie. 
Moenie koop voordat u hierdie huis gesien het nie! 
Moenie net jou droom droom nie, koop hom! 
Moenie raai ... maak ‘n draai! 
Moenie skroom – koop jou droom! 
Moenie uitstel om ons te skakel in verband met hierdie een nie! 
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Moet dit nie deur jou vingers laat glip nie! 
Moet dit nie misloop nie! 
Moet nog hierdie maand verkoop word. 
Mooi om na te kyk en nie te duur nie. 
Mooi!  Netjies!  Piekfyn! 
Môre se voorkoms vir vandag se mense! 
Muur tot muur ruimte. 
 
N 
‘n “Kersfeesboom-komvenster in die woonkamer. 
‘n “L”-vormige eetkamer om onnodige lopery te spaar. 
‘n “Moet verkoop” geleentheid. 
‘n “Skommelstoel”-kombuis. 
‘n Agtergrond om teen te leef. 
‘n Alkoof om in te studeer. 
‘n Argitek se droom. 
‘n Argitektoniese meesterstuk. 
‘n Badkamer waaroor almal praat. 
‘n Baie aanloklike koop! 
‘n Baie belangrike voorstel. 
‘n Baie netjiese pakket. 
‘n Baie verleidelike aanbod. 
‘n Besigheid van jou eie. 
‘n Besonderse geskenk – privaatheid! 
‘n Beter graad huis. 
‘n Bouer se blink plan. 
‘n Breuk van die prys. 
‘n Buitengewone geleentheid! 
‘n Cadillac-smaak met ‘n Model T-Fordjie se beurs? 
‘n Droom word waar. 
‘n Eden in die kleine. 
‘n Eetkamer net reg vir kerslig. 
‘n Eetkamer net reg vir kersligetes! 
‘n Eetkamer waar ‘n mens weer, soos van ouds, met grasie kan onthaal. 
‘n Eiland in die kombuis?  Ja! 
‘n Eiland in die middel. 
‘n Eksklusiewe huis met ‘n eksklusiewe inkomste. 
‘n Familie rusplek! 
‘n Familiekamer bestand teen kinders! 
‘n Fantastiese koop. 
‘n Fraai tuinhoekie. 
‘n Gawe huis op ‘n gawe erf met gawe bure. 
‘n Geldmaak proposisie. 
‘n Geleentheid om dit self te doen. 
‘n Gesellige middelpunt vir die gesin se daaglikse samesyn. 
‘n Gesondheidsbewuste huis. 
‘n Goeie adres! 
‘n Goeie koop, mnr. Rentebetaler. 
‘n Goeie koop. 
‘n Groot geleentheid. 
‘n Groot huis met ‘n klein pryskaartjie – R ____________ 
‘n Groot outydse kombuis met ‘n besemkas, spens en ingeboude strykplank.  Sal maklik omskep kan 
word. 
‘n GROOT plaas. 
‘n Hamer, ‘n saag en ‘n bietjie inisiatief. 
‘n Handjievol geld vir ‘n paleis van ‘n huis. 
‘n Handvol warmte. 
‘n Hele muur met boekrakke. 
‘n Huis met ‘n regte ingangsportaal. 
‘n Huis met ‘n toekoms vir ‘n gesin met ‘n toekoms. 
‘n Huis met aansien vir ‘n groeiende gesin. 
‘n Huis met ses kamers plus ‘n inkomste. 
‘n Huis om vir altyd in te woon. 
‘n Huis soos in ‘n tydskrifprentjie. 
‘n Huis soos ouma s’n. 
‘n Huis vir vele gebruike. 
‘n Huis wat ‘n inkomste kan lewer. 
‘n Ideale huis vir Mams en haar kroos. 
‘n Kans om jou verfkwas te benut. 
‘n Keurgroep beleggings. 
‘n Keurgroep winkels. 
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‘n Keurig toegeruste woning. 
‘n Klein grasperk vir minimum bekommernis! 
‘n Klein herehuis. 
‘n Klipkasteel so sterk soos die rots van Gibraltar. 
‘n Knetterende vuur en flikkerende skadu’s. 
‘n Koel bries vanaf die meer. 
‘n Koel hawe. 
‘n Kombuis waar die hele gesin saam kan aansit. 
‘n Kombuis waar jy jou nie stokflou hoef te loop nie en tog genoeg ruimte het. 
‘n Landelike bekoorder. 
‘n Leefbare kunswerk! 
‘n Lieflike kombuis met elke moontlike handelsmerk elektriese apparaat ingebou. 
‘n Meesterslaapkamer gebou op meesterskaal! 
‘n Modieuse woonkamer. 
‘n Motorhuis vir hom en een vir haar. 
‘n Nuwe soort huis. 
‘n Nuwe tipe huis ..... 
‘n Nuwe woning op bestelling gebou. 
‘n Ontwerp vir vandag, môre en die toekoms ... 
‘n Openbaring. 
‘n Opregte transaksie vir ‘n slim koper – R ___________ 
‘n Opwasplek wat groot genoeg is om by aan te sit. 
‘n Ou skuur en ‘n put. 
‘n Oulike paartjie. 
‘n Paleis vir ‘n klein beloninkie! 
‘n Paradys vir kinders. 
‘n Plek om jou hart op te sit! 
‘n Plek om jou hart te verloor. 
‘n Plek vir die beste tyd in jou lewe! 
‘n Plekkie in die tuin. 
‘n Plesier vir die oog en ‘n plesier vir die bankrekening. 
‘n Plesier. 
‘n Pragstuk. 
‘n Pragtige landskap met pragtige bome! 
‘n Prentjie. 
‘n Prentjie. 
‘n Rit na die hemel. 
‘n Rowwe diamant. 
‘n Sin vir vloeiende spasie! 
‘n Sjarmante arbeidsbespaarder. 
‘n Skattebol. 
‘n Skattige eiendom vir eerste kopers! 
‘n Skitterende koop. 
‘n Slaapkamer met badkamer op die grondvloer wat jou skoonouer- of inkomsteprobleme sal oplos. 
‘n Spogplek. 
‘n Sprong vorentoe. 
‘n Storieboek onder dak! 
‘n Stukkie bosveld. 
‘n Stukkie hemel op aarde! 
‘n Stukkie hemel. 
‘n Stukkie paradys! 
‘n Stukkie sedige Suid-Afrika. 
‘n Stukkie van die paradys. 
‘n Stukkie van more, vandag. 
‘n Stylvolle aparte eetkamer. 
‘n Tuiste met sjarme en grasie. 
‘n Versigtige koper se droom. 
‘n Voorsprong op die mark. 
‘n Voorsprong op die mark. 
‘n Voorstedelike paradys. 
‘n Vorstelike Victoriaanse eetkamer wat toegetrek kan word. 
‘n Vreugde om vir altyd te koester. 
‘n Vriendelike huis. 
‘n Vriendelike huisie. 
‘n Vriendelike kamer wat jou nooi om aan te sit. 
‘n Vuurwarm kopie. 
‘n Waarde-vir-geld-geleentheid. 
‘n Waardige woning. 
‘n Ware geldmaker. 
‘n Wêreld se leef. 
‘n Winskoop!  Vier slaapkamers. 
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‘n Woning vir vandag! 
‘n Woning wat saam met die gesin kan groei. 
‘n Woordjie in Mevrou se oor is genoeg. 
‘n Wye keuse. 
’n Voor-aansig wat jou in jou spore laat stop. 
Naby ‘n elektroniese aanleg. 
Naby alle geriewe. 
NAT INK ... so nuut is dit! 
Natuurlik is dit moeilik om jou tevrede te stel ... 
Natuurlike keuse vir die gesin wat ‘n beesplaas soek. 
Nee!  Net ‘n grasieuse huis – ‘n leefwyse. 
Neem ‘n groot stap vorentoe. 
Neem die huiseienaar af van jou betaallys! 
Neem voordeel uit hierdie wonderlike aanbod nou! 
Nêrens ... sal u meer waarde vir u geld vind nie. 
Nessie te klein?  Hiervoor sal jy ontruim. 
Nestel tussen tamaai bome. 
Net die beste vir jou familie! 
Net te wonderlik vir woorde. 
Netjies omhein – skaduwees oor die golwende grasperk. 
Netjiese huis met ‘n netjiese inkomste. 
Neutrale kleurskema. 
Nie net buitengewoon nie – uniek. 
Niemand hoef te wag nie – baddens. 
Niks buitensprig nie, net huislik. 
Nog ‘n fantastiese koop. 
Noodroep aan alle groot gesinne. 
Nooit sal daar weer so ‘n huis gebou word nie. 
Nou en dan kry ons ‘n ware winskoop! 
Nou is die regte tyd vir ‘n transaksie. 
Nou of nooit! 
Nuut op die mark! 
Nuut op die mark, ‘n goeie koop. 
Nuut opgeknap! 
Nuwe buurt. 
Nuwe huis, Oulap prys! 
Nuwe huise, vinnig-ontwikkelde afdeling. 
 
O 
Om ‘n dame tevrede te stel.  
Om jou tjekboek te pas. 
Om Mevrou te behaag. 
Om sorgvry te lewe. 
Om van te praat. 
Omring deur nuwe huise. 
Onberispelike huis. 
Onderhoudvry!  (swembad en landskap) 
Ongeëwenaar.  Onvergeetlik.  Onoortreflik. 
Ongeëwenaarde unieke kwaliteit regdeur. 
Ongekunsteld. 
Ongelooflik, maar waar. 
Onherhaalbare weggeeprys. 
Onlangs gemoderniseer. 
Onlangs oorgedoen! 
Onlangs opgetooi. 
Ons beveel hoog aan. 
Ons daag u uit:  Beledig ons met u aanbiedinge. 
Ons is oortuig dat u in u skik sal wees met die grootte van die slaapkamers. 
Ons kan hierdie een hoog aanbeveel ... 
Ons moet mekaar sien, skakel (naam). 
Ons vergroot nie. 
Onsigbare dupleks. 
Ontbyt op jou private stoep – met ‘n uitsig oor pragtige tuine! 
Ontbytkamer met ‘n uitsig op die landskaptuin. 
Onthaal met smaak in hierdie gerieflike, ruim eet-area. 
Onthaal sonder ophou. 
Onthaal-grootte woonkamer met kaggel. 
Onthalersdroom. 
Ontwerp met onbeduidende verskil! 
Ontwerp met styl! 
Ontwerp om die sonlig te vang. 
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Ontwerp om doeltreffend te funksioneer. 
Ontwerp vir ‘n gelukkige gesinslewe. 
Ontwerp vir gerief. 
Ontwerp vir hierdie tye. 
Ontwerp vir onthaal – familie en vriende sal hulle verheug in jou swembad met agterplaas groot 
genoeg vir (pluimbal, croquet, ens). 
Ontwerp vir prestige. 
Ontwerp vir vandag. 
Onverbeterlike ligging. 
Onvergeetlike kombuis! 
Onvergeetlike kombuis. 
Onvergelykbare waarde teen R ____________ 
Ooghoogte-apparaat. 
Oombliklik aantreklik. 
Oop ruimtes naby golfbaan. 
Oop ruimtes. 
Oop vir enige aanbod! 
Oopplan met baie privaatheid. 
Oorgrootte bad! ! ! 
Oorweeg u ‘n trek, skakel vir ........... nou. 
Oorweging werd. 
Oos wes, tuis bes. 
“Op bestelling” ingeboude kaste in elke slaapkamer! 
Op die platteland;  lae erfbelasting. 
Op maat gemaak vir ‘n pasklaar prys. 
Op soek na ‘n oulike, gerieflike plekkie? 
Op soek na net die beste? 
Opgeblaasde prys?  Nie dié een nie.  
Opgewekte eetkamer! 
Opgewekte kamer vir ‘n goeie daaglikse gesinslewe. 
Opvallend modern! 
Opwindende nuwe vrystelling. 
Oud en verbleik! Maar byderwets! 
Ouderwetse prys – net R _____________ 
Oulike plek – sal vinnig ‘n baas kry. 
Outentiek vroeg Suid-Afrikaans. 
Outomatiese motorhuisdeure. 
Outydse betowering. 
Outydse betowering. 
Outydse prentjie! 
Outydse sjarme. 
Ou-wêreldse betowering. 
Ou-wêreldse sjarme. 
 
P 
P P P = Pragtig!  Piekfyn!  Perfek! 
Paradys vir natuurliefhebbers. 
Paradys-perfek. 
Pas getroud. 
Pasop! Hy’s gelaai! 
Perfek vir kleuters. 
Perfek. 
Perfekte agtergrond vir (18de eeuse Frans Provinsiaal, Deens, ens.) 
Perfekte harmonie tussen oud en nuut. 
Perfekte vloerplan. 
Perfekte woning vir ‘n uitsonderlike leefstyl! 
Persoonlikheid plus. 
Piekfyn vir die spaarsamige. 
Piekniek-perfekte patio/stoep. 
Pikant. 
Plaas vir heer. 
Plaaslewe. 
Plattelandse atmosfeer. 
Plek vir alles. 
Plek vir jou buffet en ook jou porseleinware-kabinet. 
Praat van winskope – ons het baie. 
Pragtig herbou. 
Pragtige baksteenhuis. 
Pragtige nuwe huis aan die Noordstrand. 
Pragtige ontwerp. 
Pragtige plattelandse eiendom. 
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Pragtige seskamerhuis. 
Pragtige skoon huis. 
Pragtige swembad ... 
Pragtige tuinuitsig skep atmosfeer vir maaltye. 
Pragtige tweelinghuis. 
Pragtige verdiepinghuis. 
Pragtige wit huis met pilare. 
Pragtige, ruim “plaas”-kombuis. 
Prentjie mooi uitgetooi! 
Prentjie mooi! 
Pret familiekamer. 
Prima aanbieding. 
Prima aanbod! 
Prima belegging. 
Prima leefwyse op sy beste. 
Prima. 
Probeer maar om dit self te bou. 
Professioneel of vir bestuurslui. 
Prominente bo-dorp hoek. 
Prominente sakehoek. 
Pronkerig vir ‘n “Yuppie”. 
Pronkerige kasarm. 
Prys tot die been gesny. 
Prys verlaag – koop nou. 
Prys verlaag om u te behaag! 
Prys verlaag vir ‘n vinnige transaksie. 
Prys:  Middel-twintigs. 
PSSSSTT!! 
Puik klein kothuis. 
 
R 
R ...... see-uitsig. 
R ............. skattebol. 
Raak voorstedelik. 
Rand – rekker! 
“Randtastiese” waarde! 
Reeds gefinansier. 
Reik na goud! 
Resep vir ‘n gelukkige gesin. 
Reuse dubbel motorhuis met ekstra stoorplek. 
Reusegrootte “L”-vormige eetkamer met talle vensters. 
Rig jou oog op die sterre. 
Robyn in die kroon, met swembad beloon! 
Rooi prysverkoping. 
Rooiborsies en rose. 
Ruim en tog kompak. 
Ruim gesinsgrootte kombuis. 
Ruim gesinskombuis. 
Ruim meesterslaapkamer wat die naam werd is! 
Ruim, maar lig op die sak. 
Ruim, met min trappe om te klim. 
Ruim, moderne kombuis. 
Ruimte soos min. 
Ruimte vir ‘n paar enkelbeddens. 
Ruimte vir aanbou. 
Rustig en pragtig. 
Ry verby en koop vandag! 
Ryk en warm.  
Ryk in tradisie! 
 
S 
S O S = Sien op Sondag.  
Sagte water deurentyd met hierdie groot bekende handelsmerkstelsel. 
Sakke vol sjarme. 
Sal jou Rande spaar. 
Sal vir jou rande bespaar. 
Sê “Kees” ... en sien jouself ... 
Sê dag vir ‘n goeie koop. 
Sê tot siens aan die ingehokte stadslewe. 
Sien elke aand die sonsondergang. 
Sien hoe die bome bot terwyl jy by die ontbythoekie jou ontbyt geniet. 
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Sien om te waardeer! 
Silwerskoon binne en buite. 
Sing en plas in hierdie badkamer wat tot teen die plafon uitgeteël is. 
Sit ‘n glinster in haar oog. 
Sjarmant en pragtig. 
Sjarmante gerief. 
Sjarme – persoonlikheid – gerief. 
Sjarme plus individualiteit. 
Sjarme plus karakter. 
Sjiek – elegant – ruim. 
Sjoe!  Dis nou waarde vir geld. 
Sjoe! Wat ‘n huis! 
Skaarser as hoendertande. 
Skakel (naam) vir ‘n afspraak om te besigtig. 
Skakel ______________ onmiddellik – die mees belangrikste oproep wat u hierdie jaar sal maak! 
Skakel my vir ‘n persoonlike toer! 
Skakel vir ‘n afspraak. 
Skitter!  Skitter! 
Skitterende glaskandelaar. 
Skitterende koop. 
Skitterende koop. 
Skitterskoon badkamer. 
Skitterwit koloniale huis. 
Skoner sal jy nie vind nie.   
Skoon elektriese verhitting. 
Skoon gasverhitting. 
Skoon gerieflik puik. 
Skoonheid en die beste. 
Skoonheid in soliede klip. 
Skoonheid is hier vasgevang. 
Slaan ‘n groot slag! 
Slaan ‘n groot slag. 
Slaapkamer het kasruimte wat jou sal verstom. 
Slaapkamer om in te leef! 
Slaapkamers is rondom die middelste kamer gegroepeer. 
Slaapkamers kyk uit op die bome en die tuin. 
Slaapkamers op die grondvloer het inloopkaste met glydeure.  Dit kan as gastekamer of stoorkamer 
dien. 
Slim volledig. 
S-M-A-A-K ... VOL!! 
Smaakvolle versiering nooi jou om in te trek! 
Smag u na oop ruimtes? 
SO – O – O – Gerieflik! 
So baie vir so min. 
So groot jy kan amper daarin swem. 
So groot jy moet sien om te glo! 
So modern as môre! 
So modern soos môre. 
So pas verkry! 
So warm soos ‘n roosterbroodjie. 
Soek jy meer weelde? 
Soek jy net die beste? 
Soek u ‘n huis met ‘n bad onder en ‘n bad bo?  Hier is dit. 
Soek u ruimte?  Hier is dit. 
Somer – en neem die lewe gemaklik! 
Sonder weerga!  Eksie-perfeksie!  Onvergeetlik! 
Sondeurdrenk. 
Sondeurdrenkte kamers, ou eikebome wat uittroon. 
Sondeurdrenkte ontbytarea. 
Sondeurdrenkte woonkamer. 
Sonnige eetkamer! 
Sonnige eetkamer. 
Sonnige kombuis. 
Sonnige ontbyt eethoekie. 
Sonskyn kombuis! 
Sonskyn ontbyt-eethoekie! 
Sorgvuldig beplande kombuis met gerieflike werkspasie. 
Spaar jou motor en spaar jou geld. 
Spasie vir ‘n nasie! 
Spesiaal vir die wittebrood. 
Spesiaal vir jou. 
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Splinternuut, weelderig, pragtig. 
Splinternuut, wonderlik, ideaal. 
Sprankelende keramiekteëls wat by die pastelkleurige porseleintoebehore pas. 
Spring gou en spaar geld. 
Sprokiemooi. 
Staak die huur ... en begin belê! 
Stap in vir styl en elegansie! 
Stap skooltoe. 
Stel jy belang in ‘n ongelooflike belegging?  Dan moet u hierdie eiendom onmiddellik sien! 
Stewige pionier. 
Stil en vreedsaam. 
Stil slaapkamers weg van die straat af. 
Stil stoep .... 
Stil, aparte slaapkamervleuel. 
Stroombelynde nuwe huis. 
Suiwer betowering. 
Swaaivensters. 
Swemklere benodig – swartpak opsioneel! 
 
T 
Talle glanspunte. 
Te goed om vir altyd te hou. 
Teëls en bybehore harmonieer. 
Tel ‘n goeie belegging op. 
Tipies voorstedelik. 
Topklas. 
Tot hoe laag kan dit daal? 
Totsiens, mnr Huurder! 
Totsiens, mnr. Huisbaas. 
Toustaan vir die badkamer?  Nie hier nie!! 
Trots en voortreflik. 
Tuinuitsig etes. 
Tuiste met panoramiese uitsig. 
Tussen pragtige bosse. 
Twee slaapkamers het elkeen ‘n kaggel. 
Twee slaapkamers met reuse kaste en ingeboude bêreplek. 
Twee storte. 
Twee volledige badkamers!  Almal kan betyds klaar wees soggens! 
Twee woorde ... Sien dit! 
Tweede verdieping nog in aanbou. 
Twee-op-‘n-keer-in-privaatheid badkamer. 
Tweevlak kothuis. 
Tyd vir aksie! 
Tyd vir inruil? 
 
U 
U droom huis. 
U gaan verlief raak op die slaapkamers! 
U geleentheid om EERSTE te wees. 
U het nie baie kontant nodig vir hierdie een nie. 
U hoef nie ryk te wees nie ..... 
U sal “sug” as u hierdie een sien! 
U sal trots wees om hierdie huis te besit. 
U toegang na ‘n paradys. 
Uiteindelik!  Genoeg ingeboude kaste. 
Uitgesoekte huise in ... (noem omgewing) 
Uitgestrekte velde. 
Uitsonderlik deftig. 
Uitsonderlik en kunssinnig. 
Uitsonderlik!  Neem aksie – skakel (naam en telefoonnommer). 
Uitsonderlike ontwerp. 
Uitsonderlike waarde. 
Uitstaande kopie! 
Uitstekende beleggingskoop. 
Uitstekende huisie. 
Uitstekende waarde. 
Uitstel is die dief van tyd en groot geleenthede! 
Ultra-moderne bad. 
Unieke argitek-ontwerpte huis. 
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V 
Vaartbelynde, moderne woning. 
Vandag se ongelooflike winskoop. 
Vandag se winskoop. 
Vars soos die lente. 
Veilige tuin / privaattuin. 
“Verkoop jou vrou” ... op hierdie huis! 
Vêr onderkant die markprys. 
Vêr van die stad se geluide? 
Verdubbel vir belegging. 
Verhuur kamers aan skeepswerk werkers. 
Verkleur jou vel in die privaatheid van hierdie lieflike stoep. 
Verkoper is in ‘n luim om oor ‘n lae prys te gesels. 
Verligting vir juffrou Viljoen wat woon in ‘n skoen. 
Verminder met duisende! 
Vernuftig beplan;  afgesonderde terras. 
Verruil jou eiendom. 
Verruil of verkoop – hierdie is die koop van die week. 
Verruil vir kwaliteit. 
Verruklik. 
Verruklike klein plekkie. 
Verruklike swembad! 
Versigtige kopers, maak seker dat u bewus is van hierdie winskope. 
Verstandige belegging. 
Verstommend modern. 
Verstommend pragtig. 
Verstommende waarde. 
Vertoonkas vir antieke stukke! 
Verwag om beny te word! 
Victoriaanse marmer vuurherd waaroor almal sal praat. 
Vierrigtingwaarde. 
Viktoriaanse sjarme. 
Vinnige aksie word benodig, of jy sal spyt wees! 
Vir ‘n gelukkige toekoms. 
Vir ‘n prima lewensstyl. 
Vir ‘n vreugdevolle lewensstyl. 
Vir buiteboerders. 
Vir die eerste, die tweede, amper die laaste maal. 
Vir die gesin met baie smaak, maar min rande. 
Vir die huis fynproewer. 
Vir die kieskeurige koper. 
Vir die man wat sy sente omkeer. 
Vir die man wie se hande vir niks verkeerd staan nie. 
Vir die pasgetroudes. 
Vir die selfdoen-man. 
Vir die slim koper. 
Vir die spaarsamige. 
Vir dié wat kwaliteit waardeer. 
Vir jou gesin ontwerp. 
Vir maklike dae. 
Vir mense wat hulself onderskei van die res. 
Vir oordeelkundige huissoekers wat net die beste wil hê. 
Vir u skone dame. 
Vir vaardige mense. 
Vir wederhelf se plesier! 
Vlekkeloos skoon. 
Vlekloos skoon en blink. 
Vloeiend, deftig en gesofistikeerd. 
Vloeiende uitsig. 
Volkome lugversorg. 
Volledig uitgeteëlde spatvrye stort. 
Voordeur-na-kombuis interkomstelsel. 
Voorloper in die eindomsmark! 
Voorstedelike lewenswyse op sy beste. 
Voortreflik en merkwaardig ruim. 
Voortreflik versier. 
Vra vir ons brosjure/eiendoms portfolio. 
Vrae?  Ons het die antwoorde, skakel (naam en telefoonnommer). 
Vriendelike huisie! 
Vroeë Suid-Afrikaanse bekoring. 
Vrolike ingangsportaal! 
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Vrolike ontbythoekie. 
Vry van trappe klim. 
Vuurwarm! 
 
W 
Waar die ruil winde waai. 
Waar gesinspret begin. 
Waar is jou munte? 
Waar kwaliteit heers. 
Waar slegs die beste goed genoeg is. 
Waarde met maklike koopvoorwaardes. 
Waardig en aantreklik. 
Waarom wag?   Of   Moenie langer wag nie! 
Wag u vir ‘n winskoop? 
Wandeling na die winkels. 
Wanneer u net tyd het om na die beste te kyk ..... 
Wanneer wil u intrek? 
Warm uit die oond! 
Warm, gloeiende kaggel! 
Wat ‘n huis!  Die beste leefwyse! 
Wat ‘n veilige plan! 
Wat bied jy aan? 
Wat is dit werd? 
Wat is verkeerd met NOU? 
Wat u ookal soek – ons het dit. 
Watter juweel! 
Weeg u die waarde? 
Weelde –ontwerp. 
Weelde plus! 
Weelde sonder ophou. 
Weelderig en uitsonderlik. 
Wees ‘n navorser. 
Wees bevry van rente betaal. 
Wees gewis – swembad met ‘n uitsig! 
Wees jou eie huisbaas. 
Wees modern op groot skaal. 
Wees onafhanklik. 
Weggesteekte landgoed. 
WEL, WEL, WEL!!  Wel geplaas, wel gebou, wel in stand gehou! 
Welig en weelderig. 
Welkom tuis! 
Wen die pryspot! 
Werklik ‘n juweel. 
Werklik ultra, ultra. 
Werklik voortreflik. 
Werklike waarde. 
Wil jy nou meer. 
Wil jy ruil? 
Wil u ‘n R... .... vir slegs R... ... hê? 
Wil u almal groen van jaloesie maak? 
Wil u graag in ‘n glashuis woon? 
Winsgewende belegging. 
Wonderlik vir jou en joune. 
Wonderlike gesinswoning. 
Wonderlike winskoop. 
Woning met beloning! 
Woning van aansien! 
Woonkamer het ‘n katedraalplafon. 
Woonkamer-eetkamer is funksioneel. 
Woonstel huis gryp. 
Woorde kan dit nie beskryf nie. 
Word benodig:  Jong familie met kinders! 
Word gesoek:  jong getroude paartjie! 
Word wakker met ‘n glimlag. 
 
1, 2, 3 – Weg!   Of   Nou sien jy dit – Nou’s dit weg! 
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12 Mees oortuigende woorde 
 
Maak gebruik van die 12 mees oortuigende woorde in die Afrikaanse taal.  Gebruik hierdie woorde 
rojaal om advertensies meer prakties te maak. 
 
Bespaar / spaar   Veiligheid 
Geld    Maklik 
Jy    Liefde 
Behoefte    Ontdek 
Resultate   Bewys 
Gesondheid   Waarborg 
 
Beskrywende woorde 
 
Aantreklik   Toeganklik 
Betowerend   Oorspronklik 
Stewig    Onoortreflik 
Bekoorlik   Klassiek 
Skitterend / briljant  Sjiek / elegant 
Kenmerkend   Verruklik 
Bekorend / betowerend  Dramaties 
Onberispelik   Massief 
Verloklik / aanloklik  Toekomstig 
Volmaak / onberispelik  Luuks / weelderig 
Uitstaande / besonders  Ongeëwenaard 
Puntenerig / presies  Pas aangeënde 
Skouspelagtig / skitterend 
 

 
 
 


