
Consument-betrokken ontwikkelen van 
koopwoningen met Yes-Co

In Yes-co Pro kun je als vastgoedontwikkelaar optimaal samenwerken met je NVM nieuwbouwspecialist in één online omgeving.
Zo kun je consument-betrokken ontwikkelen.



* is een consumenten deskundige
* heeft een duidelijk beeld van de doelgroep
* beschikt over plaatselijke vastgoedkennis
* weet een project af te stemmen op de markt
* verzorgt de marketing & communicatie
* regelt het gehele verkooptraject
* werkt volledig geautomatiseerd

De NVM Nieuwbouwspecialist



Waarom werken met Yes-Co?

Yes-Co is de verbindende  schakel tussen de 
consument en de projectontwikkelaar.

Yes-co biedt een volledig  geautomatiseerd 
oplossing voor een efficiënte samenwerking 
tussen de consument, makelaar en 
ontwikkelaar.

Yes-co koppelt via de Gateway Nieuwbouw 
met het kantoorautomatiseringssysteem van 
de makelaar. Deze publiceert vervolgens naar 
alle woningportals en websites. 



Alles in 1 hand
Yes-co brengt het gehele proces samen. 

● CRM
● Projectwebsite 
● Klantdossier MijnHuiszaken
● Digitaal ondertekenen
● Online Bieden
● Hypotheektools
● Communicatie
● Managementinformatie
● After sales



Projectwebsite

.

Moderne interactieve website met  
realtime hypotheekberekening én  
financiële toetsing

Klantinformatiedirecte 
● leads genereren
● directe informatie opvragen
● waardevolle klantinformatie
● eenvoudige prospects 

opvolgen
● online bieden
● hypotheektools



Hypotheekmodule

De hypotheekberekeningssoftware op de  
projectwebsite laat de potentiële klant  
direct weten of hij de woning kan betalen.

● onderdeel van de projectwebsite
● kan in elke look & feel 

gerealiseerd  worden
● alle hypotheekaanbieders & 

actuele  rentes
● levert kwalitatieve leads
● ingevoerde gegevens staan direct in 

het  klantdossier
● Direct op de website een afspraak 

maken met de gekoppelde 
hypotheekadviseur



Het klantdossier 
MijnHuiszaken

Stelt de klant centraal in de digitale  
wereld zonder daarbij de oude  waarden 
te verliezen. Het klantdossier  is de 
regisseur voor elke klantreis.

● beveiligde online omgeving
● eenvoudig in gebruik
● gemakkelijk samenwerken en 

documenten delen
● altijd inzicht
● de klant kan al zijn financiële en  

woning gerelateerde zaken zelf  
online beheren



Communicatie

Door direct contact met de klant via 
het  klantdossier kunnen 
verschillende  vormen van 
communicatie ingezet  worden, zoals 
actuele informatie over  het project en 
de voortgang.

Communicatiemiddelen
● Mailings
● Online projectmagazine
● Social Media
● Documenten
● Events



Online projectmagazine
Maak een online magazine en  
presenteer je project visueel en  
interactief aan jouw klanten.

● emotie & Beleving
● foto & Video
● animaties & Effecten
● google maps
● mail & Nieuwsbrief koppeling
● projecten synchroniseren

START BOUW
MAART 2020
VERWACHTE OPLEVERING

DECEMBER 2020
Je eigen appartement vanaf 

€ 195.000,-

inclusief 

keuken en badkamer



Informatie
Realtime leadinformatie en direct  
inzicht in de voortgang. Inzicht in alle  
projecten, de opbrengsten,  
doorlooptijden, objecten onder optie of  
verkocht en nog veel meer:

● online dashboard
● overzicht projecten
● website analyse
● info voortgang
● grip op het proces
● sturen op resultaat



After Sale
Ook tijdens en na de oplevering van  
het project blijf je in contact met de  
klant:

● kopersbegeleiding
● klachtafhandeling
● service informatie
● collectiviteit
● loyaliteit

Ook tijdens en na de oplevering van  
het project blijf je in contact met de  
klant:

● abonnementen
● (extra) producten
● (extra) diensten
● klantdata



Yes-Co maakt van ieder verkoopproject een succes!
Door met Yes-co Pro te werken kun je optimaal samenwerken met alle partijen, in 1 online omgeving waarmee je alles in de hand hebt! 

Zowel voor je huur- als verkooptraject.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via 036 – 523 84 55 of info@yes-co.nl

Probeer MijnHuiszakenGateway NieuwbouwYes-Co


