
OOK MEER VRIJE TIJD OVERHOUDEN?
3 TOOLS OM ALS VERHUURMAKELAAR EFFICIËNTER TE WERKEN

Denk je eens in: een wit strand, palmbomen en 
samenzijn met de mensen waarvan je houdt. Het 
druk hebben, is het de nieuwe gouden standaard 
in de Nederlandse samenleving. En hoewel wij een 
goedgevulde agenda kunnen waarderen, zou het wel 
fijn zijn om meer tijd over te houden voor de dingen 
die we echt willen doen. Gelukkig is dit mogelijk: het 
gaat er namelijk niet om hoeveel je werkt, maar om 
hoe efficiënt je werkt. Oftewel, krijg meer werk gedaan 
in minder tijd. Hieronder drie tools waarmee jij als 
verhuurmakelaar tijd bespaart. Waar ga jij naartoe op 
vakantie nu je tijd overhoudt?

Kolibri: alle klant- en objectgegevens overzichtelijk in 
één systeem
Data verzamelen is als ondernemer belangrijk. Werken 
met Excellijsten is echter niet meer van deze tijd. 
Bovendien neemt dit veel van je tijd in beslag en 
is het foutgevoelig. Kolibri biedt een overzichtelijk 
CRM-systeem waarin je je relaties en objecten eenvoudig 
beheert. Jouw woningaanbod kun je bovendien 
eenvoudig publiceren op Pararius, Funda of een andere 
woningwebsite dankzij de koppelingen die Kolibri biedt. 
Je hoeft woningen dus niet meer handmatig in te voeren 
bij verschillende websites. In Kolibri kun je ook specifieke 
taken aan objecten koppelen en je agenda koppelen aan 
relaties. 

Daarnaast kun je in één tijdlijn alles zien wat je voor een 
klant hebt gedaan. Je e-mail kan met Kolibri worden 
geïntegreerd en je kunt zelfs facturen opstellen met dit 

CRM-systeem. Ook kun je documenten opstellen en 
notificaties instellen. En dit alles ook eenvoudig op je 
mobiel met de Kolibri app. Met dit CRM-systeem wordt 
jouw leven een stuk gemakkelijker én houd je meer tijd 
over! 
Meer informatie? www.wazzupsoftware.com/software/

Huurcheck: bespaar tot 60% van je tijd 
“Huurcheck heeft de ambitie om de vastgoedbranche 
slimmer, sneller en persoonlijker te maken. Voor de 
vastgoedprofessional hebben we software ontwikkeld 
die slimmer werkt voor zijn projecten en huurders.” 
- Alex Faraco, directeur Huurcheck 

Verhuur, digitalisering en AVG-proof werken. Dé redenen 
waarom verhuurmakelaars met Huurcheck werken. 
Wil je namelijk jouw administratieve handelingen 
automatiseren en tijd overhouden om meer omzet te 
realiseren? Dat kan met de digitale oplossingen van 
huurcheck. Ontvang complete kandidaatgegevens 
via onze klanten-inlog, screen kandidaten met de 
creditchecks en ID-check. Huurcontracten genereer je in 1 
minuut en laat je digitaal ondertekenen. En de oplevering 
handel je ter plaatse af met de handige incheck-app. 
Bovendien verhuur je risicoloos, huurschade is namelijk 
verzekerd. 
Meer informatie over het digitale werkproces? Bekijk de 
workflow op www.huurcheck.nl. 

Bij het VBO-lidmaatschap zijn Huurcheck en Kolibri 
inbegrepen.

http://www.wazzupsoftware.com/software/
http://www.huurcheck.nl


WIJ ZIJN VBO
Als vereniging van makelaars en taxateurs wil VBO 
de huurmarkt verbeteren. Wij bieden opleidingen en 
evenementen waarmee verhuurmakelaars hun kennis 
over goed verhuurderschap vergroten. En hebben 
tools om verhuurdossiers volledig geautomatiseerd te 
verwerken. Zodat verhuurmakelaars effectief kunnen 
ondernemen zonder zorgen.

Meer info? Neem dan contact met ons op via
vbo@vbo.nl of 070 345 87 03.

REOC: jouw virtuele verhuurmakelaarskantoor
De telefoon aannemen en afspraken inplannen in je 
agenda; taken die in een werkweek toch nog veel tijd 
kosten. Bovendien wil je graag het overzicht bewaren in 
jouw agenda, ook hieraan gaat kostbare tijd verloren. Hoe 
handig als je deze werkzaamheden kunt overdragen aan 
gespecialiseerde medewerkers? 

Maak kennis met het Real Estate Office Center (REOC). 
Deze backoffice dient als jouw virtuele kantoor. De 
medewerkers van REOC zijn ervaren in de makelaardij, 
waardoor jouw klanten niet doorhebben dat ze met een 
externe partij bellen. Met de hulp van REOC mis je geen 
enkel telefoontje tijdens een bezichtiging, houd jij tijd 
over en blijft je agenda lekker overzichtelijk. 

De medewerkers kunnen ook overweg met Huurcheck 
en Kolibri en kunnen jou dus ook administratief 
ondersteunen. Tot slot is REOC ook in te schakelen als jij 
ongestoord wilt genieten van een heerlijke vakantie. Meer 
informatie? www.reoc.nl


