
Maximale aandacht, optimaal effect

Promoot jouw huis  
op funda



Is er veel interesse in jouw huis? Zodra het huis  
op funda staat, kun je het koppelen aan je funda  
account. Vervolgens kun je de statistieken bekijken 
via het onderdeel Verkoopstatistieken. Automatisch 
op de hoogte blijven? Stel dan in hoe vaak je een 
update wilt ontvangen van de status van je huis.

Staat jouw huis al op funda met
funda Basis of funda Compleet?

Slim, want dan is jouw huis voor alle zoekers op funda goed zichtbaar. Moet jouw 
huis nog meer opvallen? Onze promoproducten zorgen ervoor dat jouw huis vaker 
wordt bekeken. Zo kom je weer een stap dichter bij de verkoop van jouw huis.

Zo vaak als je wilt.

Bekijk je statistieken via  
Verkoopstatistieken

  Meteen bij de eerste plaatsing op funda, voor de beste start. 

  Als het huis wat langer te koop staat. 

  Wanneer het huis in prijs is verlaagd. 

  Voorafgaand aan een Open Huizen Dag.

De meest voorkomende promotiemomenten van andere fundagebruikers:

50%

Met een promotie-
product neemt de 
kans op een  
contactaanvraag bij de 
makelaar toe met:

Je kan je huis zelf promoten op Facebook en Twitter. Gebruik hiervoor 
de social media buttons die op funda boven de foto’s van je huis staan. Tip



Kies jouw promotieproduct

Iemand is op zoek naar jouw huis … alleen weet hij het zelf nog 
niet. Tijd om je huis in de schijnwerpers te zetten, zodat het vaker 
wordt gevonden bij een bredere groep zoekers. Dat kan met 
Toppositie: hiermee staat jouw huis een week of een maand lang 
prominent boven de resultatenlijst.

Een huis met Toppositie wordt getoond zodra ... plaats en 
prijscriteria overeenkomen met een zoekopdracht. Het kan dus 
zijn dat jouw huis in de resultatenlijst staat én als een Toppositie in 
beeld is. 

Promoot je huis met Toppositie 
De manier om op te vallen bij méér zoekers
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Ben je eruit? Promoot je jouw huis met Toppositie of juist met Woning in beeld? Laat dit dan weten aan je 
makelaar. Hij weet precies wat de volgende stappen zijn en zorgt er met jou voor, dat jouw woning straks op 

de beste manier een boost krijgt. Succes!

Waar ga jij voor?

Verdient jouw huis een extra groot kijkerspubliek?  
Met Woning in beeld staat je huis een maand lang op 
de homepage van funda. Dat zijn miljoenen bezoekers 
per maand die met één druk op de knop jouw huis 
kunnen bekijken. 

Je kunt ook kiezen voor gerichte promotie per 
provincie. Dan wordt je huis alleen getoond aan 
potentiële kopers die in jouw provincie zoeken.

Promoot je huis met Woning in beeld 
Wanneer je voor landelijk bereik gaat 

2



Juli 20
19

Meer weten of producten bestellen?

Neem contact op met je makelaar of ga naar  
funda.nl/huis-plaatsen


