
Bedrijfspand verhuren of verkopen?
U de bezichtiging, wij de rest!



De moderne aanpak van de Online Bedrijfsmakelaar
Wie kent uw pand het beste? Wie is er beter op de hoogte van de historie, de constructie, verbouwingen en de 
buurt? Daarom verdelen wij de taken. U verzorgt zelf de bezichtigingen in uw pand en zet uw expertise in om 
een nieuwe huurder of koper te vinden voor uw pand.

Ons team van ervaren NVM - Bedrijfsmakelaars en vastgoedadviseurs is er om ervoor te zorgen dat alles goed 
geregeld wordt en is er om u tijdens het hele traject te begeleiden. Van een object opname en een plaatsing op 
alle grote aanbodsites, waaronder Funda in Business, tot aan de huurovereenkomst, koopintentieverklaring en 
opleveringsrapporten. Zo verhuren of verkopen wij samen uw pand zo snel mogelijk en tegen de beste prijs.

Traditionele bedrijfsmakelaars werken al jaren met courtages. Dat zijn percentages van de verhuur- of 
verkoopprijs. Gemiddeld liggen deze rond de 16% van de jaarhuur of 1,75% van de verkoopprijs. Om nog maar 
te zwijgen over de vaak honderden euro’s aan opstartkosten. Daar doen wij niet aan.

Wij kunnen onze kosten zo laag houden, omdat wij onze processen continu verbeteren en u een essentieel 
onderdeel van het werk zelf uitvoert. Het uitvoeren van de bezichtigingen kan een bedrijfsmakelaar namelijk 
veel tijd kosten en dat neemt u ons nu uit handen.

Op deze manier zijn wij de grootste bedrijfsmakelaar op Funda in Business geworden en bespaart u op de 
kosten. Wat betekent, meer rendement op uw belegging.



Maximaal bereik van uw doelgroep
Vroeger was alles anders. U zette een bord in de tuin en plaatste een advertentie in de lokale krant. Meer was 
er niet nodig om uw doelgroep te bereiken en om een nieuwe huurder of koper te vinden. Dat is tegenwoordig 
wel anders. Het aanbod is groot. Om goed op te vallen tussen al die panden is een goede online vindbaarheid 
essentieel. Daar zorgen wij voor.

Wij weten als geen ander wat er nodig is om uw 
volledige doelgroep te bereiken. Als grootste 
bedrijfsmakelaar op Funda in Business weten wij 
wat er nodig is om een prominente positie te 
behalen in de zoekresultaten van Funda in Busi-
ness en alle andere grote aanbodsites.

Door deze moderne aanpak genereren wij 
maandelijks honderden aanvragen van 
ondernemers die op zoek zijn naar een nieuwe 
locatie voor hun bedrijf. Al deze zoekvragen 
verwerken wij in onze zoekersdatabase. Onze 
database telt inmiddels al zo’n 5.000 zoekenden 
die dagelijks worden gekoppeld aan beschikbare 
panden uit onze portefeuille.



Duidelijke pakketten,  
zodat u precies weet 
waar u aan toe bent



Het verhuurpakket van de Online Bedrijfsmakelaar 

Wat kunt u van ons verwachten?
√  Advies omtrent de vraagprijzen & strategie
√  Professionele brochure
√  V- bord & poster
√  De grootste aanbodsites waaronder; 
  - Funda in Business
  - Bedrijfspand.com
  - iLocate
  - Ventu
√  Social Media content
√  Bemiddeling contactaanvragen
√  Onderhandelingsbegeleiding
√  Model huurovereenkomst met toelichting
√  Bespreking van de huurovereenkomst
√  Opleveringsformulieren met voorbeeld
√  Verhuurd stickers

Wat verwachten wij van u?
√  Bezichtigingen
√  Onderhandelingen

Éénmalig tarief

€ 1.050,- excl. BTW



Het verkooppakket van de Online Bedrijfsmakelaar

Wat kunt u van ons verwachten?
√  Advies omtrent de vraagprijzen & strategie
√  Professionele brochure
√  V- bord & poster
√  De grootste aanbodsites waaronder; 
  - Funda in Business
  - Bedrijfspand.com
  - iLocate
  - Ventu
√  Social Media content
√  Bemiddeling contactaanvragen
√  Onderhandelingsbegeleiding
√  Model intentieverklaring tot koop
√  Bespreking en controle intentieverklaring
√  Opleveringsformulieren met voorbeeld
√  Verkocht stickers

Wat verwachten wij van u?
√  Bezichtigingen
√  Onderhandelingen

Éénmalig tarief

€ 1.250,- excl. BTW



Laat uw pand beter opvallen 

* Genoemde bedragen gelden tot maximaal 2.500 m2 BVO. Voor afwijkende metrages ontvangt u van ons een offerte op maat.

Laat een professional uw bedrijfspand op de gevoelige plaat 
vastleggen. Donkere foto’s of te veel tegenlicht behoren tot het 
verleden. Daarnaast maakt de fotograaf foto’s van een hoogte van 8 
meter, ideaal om de ligging op het perceel te tonen.

Fotografie & mastfotografie

> Extra kosten van € 200,- excl. BTW

Met 2D & 3D Floorplanner plattegronden brengt u uw bedrijfspand nog 
beter in beeld bij uw doelgroep. Door het toevoegen van 2D & 3D 
Floorplanner plattegronden verbetert u eveneens de relevantie en uw 
positie in de zoekresultaten van Funda in Business.

2D & 3D plattegronden

> Extra kosten van € 95,- excl. BTW

Wilt u uw pand op de best mogelijke manier presenteren? Voeg dan onze extra promotiemogelijkheden toe aan 
uw verhuur- of verkooppakket. Een professionele presentatie zorgt voor een indrukwekkende eerste indruk en 
én draagt bij aan een betere relevantie score op Funda in Business. Een hogere relevantie score zorgt voor een 
betere ranking in de zoekresultaten. Een win – win situatie dus.



Het verkopen of verhuren van uw pand begint met een objectopname. Hiervoor komen wij persoonlijk bij u 
langs. Tijdens de objectopname meten wij het pand op en nemen alle aanwezige voorzieningen door. Samen 
bespreken wij ook de verschillende strategieën en beantwoorden wij al uw vastgoed gerelateerde vragen.

Terug op kantoor maken wij een vraagprijsadvies. Door onze aansluiting bij de NVM Business hebben wij 
toegang tot de grote NVM database. Hierin verwerken alle bedrijfsmakelaars hun transactiegegevens. Zo kun-
nen wij door heel Nederland vraagprijs adviezen geven.

Stap 1: Objectopname en strategie bepalen

Ons team gaat aan de slag met de objectbrochure. Hierin staan de door ons geschreven aanbiedingsteksten, de 
plattegronden en de foto’s. Deze brochure wordt gekoppeld aan de publicatie van uw pand op verschillende 
aanbodsites. Het enige wat u in deze fase nog moet doen is het V – bord en de posters ophangen.

Na uw akkoord op de conceptpresentatie publiceren wij het pand op de grootste zakelijke aanbodsites van 
Nederland. Denk aan: Bedrijfspand.com, Ventu, iLocate, Bedrijfsvastgoed.nl en natuurlijk Funda in Business. 
Uiteraard delen we de wekelijkse statistieken van Funda in Business met u. Op basis van deze statistieken 
kunnen we altijd samen de advertentie optimaliseren.

Stap 2: Presentatie en online publicatie

Uw pand verhuren of verkopen in vier stappen



U ontvangt iedere aanvraag direct in uw mailbox. Zo kunt u zelf een afspraak met een kandidaat inplannen voor 
een bezichtiging. Die verzorgt u tenslotte zelf. Wordt de brochure van uw pand gedownload? Dan zetten we 
deze gegevens ook naar u door. U hebt dan altijd de mogelijkheid om zelf contact op te nemen om nog 
onbeantwoorde vragen te beantwoorden.

De onderhandelingen doen we samen. Vaak beginnen de eerste onderhandelingen namelijk al tijdens de 
bezichtiging. Als ondernemer heeft u waarschijnlijk al geregeld onderhandelingen gevoerd, dit gaat u dus zeker 
lukken. Wij – de bedrijfsmakelaar – zijn er voor u als sparringpartner en adviseur. Zo scoren we samen de beste 
deal voor uw pand.

Stap 3: Bezichtigingen en onderhandelingen

Onderhandelingen geslaagd? U ontvangt van ons een uitgebreide model huurovereenkomst of 
koopintentieverklaring met variabelen en toelichting. Dit is een blanco document waarin u de huur- of koopprijs, 
opleveringsdatum en de zekerheidsstelling in kunt vullen. Nadat u de rode draad van de gemaakte afspraken 
heeft ingevuld stuurt u hem terug naar ons. Dan gaan onze NVM – Bedrijfsmakelaars aan de slag met het 
controleren en eventueel aanvullen met op maat gemaakte artikelen.

Ook ontvangt u een opleveringsrapport dat u kunt gebruiken bij de sleuteloverdracht. Zo voorkomt u dat er 
discussies ontstaan na verloop van tijd. Wij blijven – ook na het sluiten van het dossier – natuurlijk gewoon 
bereikbaar voor al uw vragen.

Stap 4: Vastleggen van de gemaakte afspraken



T     085- 020 1028 
E     info@onlinebedrijfsmakelaar.nl
I      www.onlinebedrijfsmakelaar.nl


