Diorama
Verkoop uw huis met Diorama
Als geen ander weet u wat uw huis zo bijzonder maakt. Vertel het de potentiële nieuwe
bewoners met behulp van Diorama. Wij doen alles om het beste verkoopresultaat te
behalen voor uw woning. Er is echter één ding dat wij niet kunnen, en dat is uw
persoonlijke woonervaringen vertellen.
Zodra uw woning bij ons in de verkoop komt, ontvangt u een uitnodiging voor Diorama.
Hiermee kunt u een eigen promotiepagina voor uw woning maken. Plaats leuke anekdotes
en vertel over het gezellige winkelcentrum om de hoek of voeg foto’s van het mooie
stadspark toe. Zo laat u met Diorama de toekomstige bewoners op persoonlijke wijze hun
nieuwe woonomgeving verkennen.
Bereik meer potentiële kopers
Wist u dat veel potentiële kopers zich in het sociale netwerk van uw vrienden bevinden?
Diorama biedt de mogelijkheid om de woning gemakkelijk te delen via social media, zoals:
Facebook, Twitter, LinkedIn en WhatsApp. Breng uw woning onder de aandacht bij familie,
vrienden en hun sociale netwerk en vergroot het bereik van uw woning. Hoe meer
potentiële kopers we gezamenlijk bereiken, hoe beter het verkoopresultaat!
Hoe meer content, hoe meer bereik?
Diorama biedt de mogelijk om zoveel mogelijk leuke content over uw woning toe te voegen.
Vraag daarom of uw buren, vrienden of familieleden leuke anekdotes, foto’s of handige
faciliteiten willen toevoegen aan uw eigen promotiepagina.
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Diorama.Ads
Uw woning online in the spotlight
Wij gaan voor het beste verkoopresultaat! Dit doen we door uw woning online bij zoveel
mogelijk potentiële kopers te tonen. Hoe meer personen we bereiken hoe beter het
verkoopresultaat is.
Door gebruik te maken van slimme technologie kunnen we uw woning bij exact de juiste
doelgroep presenteren. Dit doen we door onze website goed te analyseren en zo
bezoekersprofielen op te stellen. Aan de hand van deze bezoekersprofielen kunnen we de
advertentie gericht tonen aan personen in een vergelijkbare levensfase, inkomen en gezin
etc.
Stel: u verkoopt een eengezinswoning in een kindvriendelijke buurt. Het heeft geen zin om
uw woning online te tonen aan starters die een appartement in de binnenstad zoeken,
maar wel aan jonge gezinnen! Online zoeken we dan ook geschikte kopers voor uw woning.
Zo bereiken we de juiste doelgroep voor uw huis!
De online advertenties stemmen we graag met uw wensen af. Standaard in het
verkooppakket zit een campagne € 15,- budget. Indien gewenst kunnen we dit budget
verhogen of tevens een andere advertentie inzetten.
Advertentiemogelijkheden:
•
•
•
•

Binnenkort in de verkoop;
Nieuw in aanbod;
Verkoopcampagne;
Open Huis.
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Sitekick
Nieuwsgierig naar uw woningwaarde?
Benieuwd wat uw huidige woning ongeveer waard is? Of heeft u een droomhuis op het oog
en bent u benieuwd wat het ongeveer zou moeten kosten? Wat de reden ook is, op onze
website kunt u gemakkelijk en snel een woningwaarde indicatie opvragen.
Binnen twee minuten een indicatie!
U start de woningwaarde indicatie met een aantal basisgegevens, zoals postcode en
huisnummer, en een schatting van het woonoppervlak. Vervolgens worden er vergelijkbare
woningen getoond. Hoe meer vergelijkbare woningen u selecteert hoe beter de software
de waarde kan berekenen. Het blijft een automatisch gegenereerde berekening en geen
echte taxatie. Het is dus altijd goed om naar aanleiding van de waarde indicatie nog even
contact met ons op te nemen.
Bereken nu uw woningwaarde
Taxatie
De woningwaarde indicatie is online gegenereerd en geeft een globale inschatting van uw
woningwaarde. Houd er dus rekening mee dat dit geen echte taxatie is. Indien u dit nodig
heeft voor bijvoorbeeld uw hypotheek, neem dan contact met ons op. Wij komen graag
vrijblijvend bij u langs.
Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak
Voeg hier uw contactformulier toe
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Woonplanner
Van huis naar thuis met Woonplanner
Wij begrijpen als geen ander dat verhuizen een stressvol moment in uw leven is. Daarom
helpen we u graag op weg om van uw nieuwe woning een fijn thuis te maken. Dit doen we
door alle kopers Woonplanner aan te bieden. Zodra u de koopovereenkomst van uw
nieuwe droomwoning heeft getekend, ontvangt u van ons een uitnodiging voor
Woonplanner.
De voordelen van Woonplanner op een rij:
•
•
•

Verhuischecklist: persoonlijke checklist met belangrijke zaken die u voor of tijdens
de verhuizing moet regelen.
Verhuisadvies: diverse artikelen omtrent wooninrichting, uw hypotheek of het
vergelijken van aanbieders voor telecom en energie.
Inspiratie: stel gratis uw persoonlijke inspiratiepakket samen en start met het
dromen over uw nieuwe woning.

Meer vragen over Woonplanner of heeft u geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact
met Woonplanner op.
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