Object&co

Dienstencatalogus
Eén bedrijf, één afspraak en één contactpersoon voor alle werkzaamheden

rits
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rizarri van Such

Beste lezer,
Wij van Object&co verzorgen de presentatie van
woningen en bedrijfspanden door heel Nederland.
Bijvoorbeeld om via Funda veel kijkers te trekken. Onze
grootste kracht? Onze collega’s die ieder als zelfstandig
ondernemer een eigen regio beheren. Ze spreken uw
taal, kennen de regio en hebben jarenlange ervaring als
fotograaf.
Wij zijn in 2010 begonnen omdat een aantal makelaars zich afvroegen waarom er niet een bureau was
die, met slechts één afspraak, alle media kon regelen
voor makelaars en beheerders van vastgoed. Dit was
en is het concept van Object&co: een ‘one-stop-shop’
vastgoedmedialeverancier met als doel klanten volledig
te ontzorgen.
Al onze collega’s zijn zelfstandig en dat biedt voor zowel
u als ons vele voordelen. Onze constructie zorgt ervoor
dat elke collega zijn/haar eigen zaken regelt. Dit zorgt
voor meer betrokkenheid en een hogere kwaliteit. Dit
laatste helpt u uw objecten en huizen sneller te verkopen doordat er meer kijkers geïnteresseerd raken.
Heeft u vragen of bent u benieuwd? Bekijk dan op onze
website www.objectenco.nl of neem contact met ons
op via onze contactgegevens:
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E-mail

info@objectenco.nl

Telefoon

035 - 203 1532

DIENSTENCATALOGUS OBJECT&CO

GRONINGEN OF MAASTRICHT?
RUIM 75 PROFESSIONALS DOOR
HEEL NEDERLAND STAAN
VOOR U KLAAR.

DIENSTENCATALOGUS OBJECT&CO

3

Onze
pakketten

WIJ BIEDEN U DIVERSE PAKKETTEN
AAN OM UW WONING OF OBJECT
OPTIMAAL TE PRESENTEREN VOOR
BIJVOORBEELD VERKOOP. WILT
U LIEVER EEN PAKKET OP MAAT?
OOK DAT IS MOGELIJK!

Onze vastgoedfotografie vormt, ongeacht wat u ook

Onze plattegronden komen standaard in 2D en 3D,

kiest, altijd onze basis samen met een NEN 2580 BBMI

maar u kunt ervoor kiezen om ze deluxe te maken:

meetrapport. Elk pakket gaat een stapje verder op onze

volledig gemeubiliseerd en in uw huisstijl.

basis, u hoeft enkel te kiezen uit de mogelijkheden.
We bieden u ook de mogelijkheid om te kiezen voor

DE VERSCHILLEN PER PAKKET

onze specials. Denk hierbij aan virtuele ervaring met

Denk bijvoorbeeld aan een heldere, maar eenvoudige

een Matterport 3D scanner, een eigen website voor

‘walk through video’ versus een luxe video, aangevuld

het pand of de woning (ObjectShow) of losse 360

met een interview.

graden foto’s.

EEN PAKKET OP MAAT
Onze standaard pakketten omvatten alles voor een
professionele presentatie. Kiest u liever zelf? Geen
probleem! Op onze website kunt u eenvoudig aan
vinken wat u wel en niet nodig heeft.

Standaard in elk pakket:
+ Uw eigen vaste fotograaf
+ 1 contactpersoon
+ Geen kosten voor reistijd
+	Bij slecht weer komen wij
terug voor buitenfoto’s

4

DIENSTENCATALOGUS OBJECT&CO

01

02

BASIS

STANDAARD

vanaf € 250,- (excl. BTW)

vanaf € 300,- (excl. BTW)

+ Woningfotografie (tot 20 foto’s)

+ Woningfotografie (tot 25 foto’s)

+ Inmeten op locatie

+ Inmeten op locatie

+ NEN 2580/BBMI meetrapport

+ NEN 2580/BBMI meetrapport

+ 2D & 3D plattegronden

+ 2D & 3D plattegronden
+ 360 graden fotografie (5 stuks)
+ Walkthrough woningvideo
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DELUXE

EXCELLENT

vanaf € 325,- (excl. BTW)

vanaf € 450,- (excl. BTW)

+ Woningfotografie (tot 40 foto’s)

+ Woningfotografie (tot 50 foto’s)

+ Inmeten op locatie

+ Inmeten op locatie

+ NEN 2580/BBMI meetrapport

+ NEN 2580/BBMI meetrapport

+ 2D & 3D luxe plattegronden

+ 2D & 3D luxe plattegronden

+ 360 graden foto’s (tot 10 stuks)

+ 360 graden foto’s (tot 20 stuks)

+ Luxe woningvideo

+ Luxe woningvideo

+ Funda virtuele woningtour

+ Matterport 360 tour

Populair!
DIENSTENCATALOGUS OBJECT&CO
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OVER ONZE COLLEGA’S

Waarom
kiezen
voor
Object&co

WIJ ZOEKEN ALTIJD NIEUWE
KRACHTEN IN DIVERSE REGIO’S!
KIJK VOOR MEER INFO OP
WWW.OBJECTENCO.NL/VACATURES

Wij werken met zelfstandige ondernemers op basis
van een franchiseconstructie. Onze fotografen en
bouwkundigen kennen uw regio en spreken uw taal.
Mede hierdoor krijgt u een contactpersoon waar u
op kunt bouwen en vertrouwen.
Het vak van woningfotograaf / inmeter wordt vaak
gezien als een niet sociaal beroep. Al onze fotografen
zien dit anders en werken met name voor ons van
wege de sociale aard van het vak. Wij komen bij de
mensen thuis en horen de verhalen. De woning leggen
we professioneel voor u vast. Op deze manier doen
wij waar wij goed in zijn en ontzorgen we u volledig.
Bent u benieuwd naar onze medewerkers? Kijk dan
ook eens op www.objectenco.nl/blog. Wij stellen
maandelijks in onze blog een collega aan u voor in
de categorie Het verhaal achter de foto.

DIENSTENCATALOGUS OBJECT&CO
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Onze
diensten

en specials

DOOR HEEL NEDERLAND HEBBEN WIJ PROFESSIONELE
WONINGFOTOGRAFEN DIE NAAST PRACHTIGE FOTO’S
OOK UW NEN 2580 MEETRAPPORTEN, PLATTEGRONDEN
EN 360 GRADEN FOTO’S VERZORGEN.

VASTGOEDFOTOGRAFIE
Wij werken alleen met onze eigen vaste
professionele fotografen. Fotografen
met een gedegen vaktechnische
opleiding, achtergrond en gemiddeld
meer dan 20 jaar werkervaring.
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NEN 2580/BBMI MEETRAPPORT
Object&co is al jaren het bureau voor
betrouwbare NEN 2580/BBMI meet
rapporten. Onze woningfotografen zijn
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volledig intern opgeleid en getraind
om inmetingen conform de NEN 2580/
BBMI te verrichten. Dit doen wij voor
zowel de woningmarkt als voor bedrijfs
onroerendgoed. Onze backoffice met
architecten controleert de tekeningen
en tovert deze om tot een meetrapport,
inclusief 2D en 3D plattegronden.

ENERGIELABELS
Sinds 1 januari 2021 mag een energielabel alleen
aangevraagd worden op basis van de NTA 8800.
Voor zowel de huizenmarkt als bedrijfsonroerendgoed verzorgen wij professionele energielabels die
voldoen aan de laatste standaard.
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WONINGVIDEO’S
Van een eenvoudige walk through video
tot een luxe video met interviews en

PLATTEGRONDEN 2D/3D

extra drone- of sfeerbeelden, wij helpen

Een 3D plattegrond geeft een kijker

u graag aan een strakke presentatie.

een overzicht van een pand en maakt
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de interne verbindingen inzichtelijk.
Wij leveren standaard in zowel 2D als
3D en volledig in uw huisstijl. Daarnaast is het altijd mogelijk om ook de
tuin te verwerken in de plattegronden
of om een plattegrond in deluxe stijl
(volledig gemeubiliseerd) op te leveren.

DIENSTENCATALOGUS OBJECT&CO
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Voor
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ARTIST IMPRESSIONS
Object&co levert al sinds 2013 een breed
scala aan gestyleerde afbeeldingen tot
volledige impressies. Bestaat het object
of de woning nog niet, dan leveren wij
u graag Artist Impressions. Moet er enkel
wat geretoucheerd worden, dan is onze
fotobewerking wellicht iets voor u.
/ Exterieur impressies: Artist impressons
/	
Interieur impressies: o.b.v. een gekozen
stijl of volledig op maat
/ Fotobewerking
Optioneel bieden enkele van onze collega’s
ook interieuradvies op maat aan. Neem
contact met ons op voor de mogelijkheden.

Bekijk live een
ObjectShow!
OBJECTSHOW
Een ObjectShow is een individuele woning
website waar we alle mediaproducten op
presenteren van uw woning. De presentatie is vanzelfsprekend in uw huisstijl.
Wat kan er allemaal op een ObjectShow:
fotografie, video, een 3D Matterport tour,
NEN 2580 meetrapporten, maar ook
(afgeschermde) documentatie (beveiligd
met een password) zoals lijst van zaken,
VVE stukken, akte van leveren, bodem
reportage, brochure, kadaster etc. U kunt
er dus echt de volledige presentatie van
een woning of bedrijfspand op kwijt.
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MATTERPORT 3D SCANNER
(VIRTUELE WONINGTOUR)
Na een scan met onze Matterport scanner is een
woning volledig virtueel te bezichtigen, bijvoorbeeld op
Funda. ‘Loop’ door een woning heen en bekijk allerlei
informatie. Wat voor TV hangt er of welk type stoom
oven zit er in de keuken?
De grootste voordelen:
+ Geen besmettingsrisico
+ Levensecht gevoel
+ Iedereen kan bezichtigen zo vaak hij/zij wil
+ Bekijk de gehele woning
+ Voeg extra informatie toe
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Bekijk één van
onze showcases

Daarom ObjectShow:
+ Eigen domeinnaam met SSL
+ In uw huisstijl (logo, kleuren)
+ Foto’s en video’s in HD kwaliteit
+ Online bieden en leadgenerator
+ Automatische PDF brochure
+ Volledige documentatie op één pagina
+ Bestel presentatiemateriaal in één klik
DIENSTENCATALOGUS OBJECT&CO
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Bekijk het
od
volledige aanb
e
op onze websit
www.objectenco.nl / info@objectenco.nl / 035 – 203 1532

