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Extra diensten
Naast het All-in pakket en de verschillende social media pakketten levert huistekoop.tv een aantal
extra diensten. Deze diensten zijn ook beschikbaar voor verkopers die geen All-in pakket van
huistekoop.tv afnemen.
In deze brochure beschrijven wij de volgende diensten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Raamborden
Raamposters
Visitekaartjes en flyers/brochures
Verkoopvideo
Extra domeinnamen
Fotografie service
Verhuisservice
Social media en uw woning (Facebook, Twitter en Google+)

Wilt u meer weten over het All-in pakket, kijk dan op huistekoop.tv/all-in-pakket of in onze shop op
huistekoop.tv/shop.
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Raamborden
Raamborden zijn bij uitstek geschikt om de aandacht te vestigen op een woning die te koop staat.
Met een raambord worden automobilisten, fietsers en voetgangers geattendeerd op het object.
Een raambord dient aan drie zaken te voldoen. Het dient kwalitatief sterk te zijn en weer en wind te
weerstaan, dient opvallend te zijn en dient leesbaar te zijn.
huistekoop.tv levert raamborden die aan alle eisen voldoen. Door de simpele en eenvoudig te lezen
opdruk en het gebruik van opvallende kleuren weten voorbijgangers in een fractie van een seconde
dat een object te koop staat. Daarnaast zijn onze raamborden weerbestendig.
Ook indien u geen gebruik maakt van het huistekoop.tv All-in pakket kunt u van onze raamborden
gebruik maken. Heeft u reeds een raambord van uw makelaar bevestigd dan kan het huistekoop.tv
bord daar natuurlijk altijd naast bevestigd worden.
huistekoop.tv raamborden worden per stuk verkocht. Kijk in onze shop op huistekoop.tv voor de
actuele lage prijs.

Raamposters
Onze raamposters zijn door de kleurstelling
zeer opvallend en kunnen eenvoudig achter
het raam van uw woning geplaatst worden.
Bij het All-in pakket worden 2 raamposters
geleverd in het formaat A2 en A3 maar
onze raamposters zijn ook los te bestellen:
1. Set 1: 2 stuks A2 formaat
2. Set 2: 2 stuks A3 formaat
3. Set 3: 1 x A2 en 1 x A3 formaat
Ook indien u geen gebruik maakt van het
huistekoop.tv All-in pakket kunt u van onze
raamposters gebruik maken.
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Visitekaartjes en flyers/brochures

Bij het All-in pakket worden 50 stuks 100% gepersonaliseerde visitekaartjes en 50 stuks
gepersonaliseerde flyers voor uw woning geleverd. Op de kaartjes en flyers/brochures staan foto’s
van de woning, adres gegevens, de QR code met link naar de woning video, Layar functie, het
speciaal voor de woning aangemaakte email adres en uiteraard de link naar uw woning website. De
visitekaartjes en flyers kunnen door de verkoper op tal van plaatsen verspreid worden. Denk aan
vrienden, familie en collega’s of opgehangen worden bij de supermarkt, bij voetbal- en
hockeyvereniging, in het buurthuis of in de sporthal op het prikbord. U weet zelf ongetwijfeld nog tal
van andere plaatsen.
De flyers/brochures bestaan uit 4 full colour pagina’s in A5 formaat (halve A4).
Maakt u geen gebruik van het All-in pakket dan kunnen wij ook voor u kaartjes en flyers maken.
Kijk voor meer informatie in onze shop op huistekoop.tv op huistekoop.tv/shop.

Verkoopvideo
Bij het All-in pakket wordt een verkoopvideo
meegeleverd. Deze video bevat een compilatie
van uw (mooiste) foto’s. Tevens wordt de video
van (rechtenvrije) muziek voorzien en is er
ruimte voor tekst waarin de highlights van uw
woning vermeld worden.
De verkoopvideo wordt gepubliceerd op
YouTube zodat u de video eenvoudig zelf kunt
verspreiden via mail, Facebook, Twitter, Hyves,
Google+ en andere sociale netwerken.
Ook indien u geen gebruik maakt van het All-in pakket kunt u een video inzetten en door ons laten
maken.
Kijk in onze shop voor de actuele lage prijzen.
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Extra domeinnamen
Indien u gebruikt maakt van het All-in pakket van huistekoop.tv beschikt u over een korte en
eenvoudig te onthouden domeinnaam. Deze domeinnaam is opgebouwd uit uw postcode en
huisnummer, bijvoorbeeld huistekoop.tv/9999AB123.
Het is echter mogelijk om een extra domeinnaam in te zetten zoals ‘mooihuisinnijmegen.nl’ of
‘woonbootinarnhem.nl’. Deze namen zijn voor geïnteresseerden nog eenvoudiger te onthouden.
Indien u gebruik wilt maken van een extra domeinnaam gaat teamhuistekoop.tv kijken of deze vrij is
en indien dit het geval is, registreren. U kunt onze extra namen dan voor perioden van 3 maanden (of
een jaar) gebruiken. Wij zorgen er voor dat uw extra domeinnaam naar uw woning website of
woningpresentatie verwijst.

Fotografie
Foto’s verkopen uw woning!
Foto’s zijn van het grootste belang voor uw online verkooppresentatie. Niet alleen op huistekoop.tv
maar ook op Funda, Jaap of een andere huizen verzamel site waar uw woning gepresenteerd wordt.
huistekoop.tv werkt samen met een landelijk netwerk van professionele fotografen. Indien u meer
foto’s wilt, andere foto’s wilt of wellicht extra foto’s wilt dan helpen wij u graag. Kijk in onze shop op
huistekoop.tv/shop voor de mogelijkheden en actuele prijzen.

Verhuizen
Wij hopen dat u snel uw woning verkoopt. Is het eenmaal zo ver dat u gaat verhuizen dan kan het
team van ZelfGoedkoopVerhuizen.nl u daarmee van dienst zijn.
ZelfGoedkoopVerhuizen heeft jarenlang ervaring met de begeleiding van verhuizingen in binnen- en
buitenland. Bij ZelfGoedkoopVerhuizen krijgt u advies, hulp en verzekert vervoer. U verplaatst uw
spullen van uw woning naar de vrachtwagen; ZelfGoedkoopVerhuizen zorgt dat uw inboedel veilig en
verzekerd op uw nieuwe adres bezorgd wordt. Bij het nieuwe adres zorgt u zelf dat uw inboedel van
de vrachtwagen naar de woning verplaatst wordt.
Hierdoor blijven de kosten laag maar heeft u geen zorgen over het transport. U hoeft geen
aanhangers of vrachtwagens te huren en komt dus niet voor verrassingen als hoge kilometer
vergoedingen te staan. Ook hoeft u na de verhuizing de gehuurde vrachtwagen of aanhanger niet
terug te brengen naar de verhuurder.
Kijk in onze shop voor meer informatie ZelfGoedkoopVerhuizen.
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Social media en uw woning
Bij het All-in pakket wordt standaard een volledig ingerichte Twitter account voor uw woning
meegeleverd. Wilt u echter vol op social media inzetten kijk dan eens naar onze Social Media
pakketten. Wij kunnen u, naast Twitter, helpen met een presentatie op Facebook en Google+ en
bieden u een viertal Social Media pakketten.
1.
2.
3.
4.

Facebook pakket
Google+ pakket
Twitter pakket
Social Media pakket (Facebook, Google+ en Twitter)

Kijk voor deze extra diensten in onze brochure ‘Uw woning en social media’ op huistekoop.tv. U kunt
deze brochure downloaden van huistekoop.tv/downloads.
Deze diensten zijn ook beschikbaar voor woningverkopers die niet van het huistekoop.tv All-in pakket
gebruik maken.
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Tot slot
Wij bieden met huistekoop.tv een nieuw en uniek platform op de Nederlandse woningmarkt.
Garanties op verkoop van uw woning kunnen wij u helaas niet geven. Wij kunnen u wel garanderen
dat wij ons uiterste best doen om u te helpen uw woning zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren.
En we garanderen tevens dat we dit doen we tegen een zo laag mogelijke prijs.
Zorg dat uw verkoopmakelaar het weer druk krijgt en bestel nu ook uw eigen All-in pakket.
Bestellen is eenvoudig via onze online shop op http://huistekoop.tv/shop. U hoeft niet online te
betalen en betaalt pas bij oplevering.
U kunt ook het bestel formulier bij deze brochure invullen en via post opsturen naar onderstaand
postadres.

Wij wensen u een snelle verkoop!

Team huistekoop.tv
Jos Jaspers
Cees van Dongen

Postadres
huistekoop.tv
Heyendaalseweg 32
6524 SM Nijmegen
Email: info@huistekoop.tv
Twitter: @huistekooptv

vergroot uw verkoopkansen
niet morgen maar vandaag

huistekoop.tv – Brochure extra diensten

Quick links
Tip! Veel gestelde vragen: http://huistekoop.tv/faq

Algemeen
Overzicht alle producten en diensten: http://huistekoop.tv/shop
All-in pakket: http://huistekoop.tv/all-in-pakket
Bestellen All-in pakket: http://huistekoop.tv/bestel/bestel-all-in
Brochures downloaden: http://huistekoop.tv/downloads

Contact
Mail: info@huistekoop.tv
Twitter: http://twitter.com/huistekooptv
YouTube: http://www.youtube.com/user/huistekooptv
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