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Bieden & Wonen, dé innovatieve bemiddelaar in de
woningmarkt met de meest moderne (bied) technologie voor

aan-en verkoop van woningen

‘’Wij bieden woningaanbieders het beste
bod op hun woning doormiddel van een
modern en transparant biedplatform’’
 
 
Bieden & Wonen is een commerciële
organisatie in de woningmarkt en bestaat
sinds 2008. Bieden & Wonen staat vooral
bekend in het verleden als initiatiefnemer in
de woningmarkt op het gebied van online
veilen van woningen. In de afgelopen jaren 
is de woningmarkt steeds meer veranderd.
Steeds meer makelaars willen transparant
werken, omdat dit een wens is van
opdrachtgevers en aspirant kopers. De
markt stond onder druk tijdens de crisis, met
de alternatieve verkoopmethode voor
woningen (de online veiling) speelde Bieden
& Wonen in 2008 in op de behoefte van
woningverkopers. Momenteel werken wij
samen met 377 makelaarskantoren, welke
allen zijn aangesloten bij de
beroepsvereniging VastgoedPro. Vanaf
2017 kunnen zelfstandig ondernemers die
geregistreerde makelaar zijn of willen
worden, van deze nieuwe moderne
franchise formule gebruik maken in zijn/haar
regio. Bieden & Wonen faciliteert alles,
vanaf het worden van geregistreerd
makelaar, tot het uitbreiden van je eigen
Bieden & Wonen vestiging
(makelaarskantoor).

Word de meest moderne ondernemer in
de makelaardij met het Bieden & Wonen
concept en onderscheid je ten opzichte
van traditionele makelaars in jouw regio

 
Bij het aan- en verkopen van een woning
komt veel kijken. Het is vaak een emotioneel
en spannend proces voor de verkoper om te
verkopen, maar ook voor de koper om
zijn/haar nieuwe droomhuis aan te kopen.
Door het platform van Bieden & Wonen
wordt er naast transparantie omtrent
biedingen ook een zeer spannend en leuk
proces voor bieders en woningeigenaren
gecreëerd. Door een aflopende tijd en
oplopende biedingen wordt de druk en
spanning opgevoerd. Bieders kunnen vanaf
overal in de wereld biedingen plaatsen op
ons platform via zijn/haar smartphone, tablet
of desktop!



Bieden & Wonen formule

Onderscheidend vermogen
Bieden & Wonen onderscheidt zich ten
opzichte van traditionele makelaars met een
transparant biedplatform voor de aan- en
verkoop van woningen in Nederland.
Doormiddel van dit verkoopconcept kan je je
als zelfstandig ondernemer (of verkopend
makelaar) onderscheiden in de lokale en/of
regionale woningmarkt.
 
Jouw kans als ondernemer
Er is een groeiende vraag naar transparante
verkoopconcepten voor woningen in
Nederland, vanuit koper en verkoper. In het
nieuws zijn steeds meer items over het
transparanter en toegankelijker maken van
de markt. Om deze reden ziet Bieden &
Wonen kans voor andere zelfstandige,
moderne ondernemers, om haar franchise
formule in andere delen van het land te
exploiteren. Een landelijk bereik met
gedegen lead-generatie door Bieden &
Wonen zorgt ervoor dat jij als zelfstandig
ondernemend-makelaar in jouw regio de
concurrentie aan kunt gaan met traditionele
makelaars.

Leads

Afspraken

Opdrachten

Gemiddeld 15 tot 20 per maand

Bieden & Wonen in het Parool over een transparante woningmarkt.

Prognose: van lead tot opdracht

Gemiddeld 5 tot 10 per maand

MINIMAAL 2 per maand

Gemiddeld €3.000 per opdracht!



Investeren in je toekomst als zelfstandig ondernemer

JOUW BEDRIJFSKOSTEN ALS FRANCHISEMEMER
 
 
Maandelijkse Franchise Fee
Voor de ondersteuning vanuit franchisegever wordt een
maandelijkse franchise fee investering gevraagd van
€895,00 (excl. 21% btw). 
 
Deze fee is bedoeld voor de reeds gedane investeringen
door franchisegever en ter dekking van de centrale
diensten van de organisatie, zoals bijvoorbeeld voor
directe lead-generatie voor de ondernemer, gebruik
CRM-systeem en een exclusief werkgebied.
 
Overige maandelijkse bedrijfskosten
Extra marketing kosten: €400,00 (excl. 21% btw)
Verzekeringskosten: €17,50 (excl. 21% btw)
 
Verder zijn er uiteraard nog eventuele andere
bedrijfskosten, welke per ondernemer verschillend zijn,
zoal personeelskosten en huisvesting kosten die per
regio verschillen. Bovengenoemde kosten geven een
goede indicatie weer voor een eigen franchise vestiging.
 
Jouw verdiensten als franchisenemer
Bij het openen van een Bieden & Wonen kantoor
ontvang je 80% netto van de totale bemiddelingsfee per
opdracht.
 
De minimale fee (worst case scenario is €2.995,00 incl.
21% btw per opdracht).

Huisstijl staat vast, maar op basis van soft-
franchise
Eigen CRM systeem voor jouw Bieden & Wonen
makelaarskantoor, met rechtstreekse koppelingen
naar Funda.nl, Jaap.nl, Pararius.nl en
Biedenenwonen.nl
Overkoepelende BAV (bedrijfsaansprakelijkheid
verzekering) tegen lage jaarlijkse kosten van
€215,00 (excl. 21% btw)
Gefaciliteerd transparant veilingplatform, inclusief
server/hosting kosten
Vermelding van jouw profiel met foto op de website
Biedenenwonen.nl als verkoopmakelaar
Promotiemiddelen, te koop borden, visite kaartjes,
folders en meer ontvang je van Bieden & Wonen
na het voldoen van de eenmalige opstartkosten
Lead generatie voor jouw rayon (werkgebied) om
z.s.m. verkoopgesprekken in te plannen
Periodiek contact en begeleiding vanuit organisatie
Interne opleiding vanuit organisatie voor praktische
ervaringen en uitleg concept
Eventueel begeleiding bij het vinden van de
geschikte locatie voor je eigen kantoorvestiging
(indien van toepassing)
Centrale begeleiding bij diverse
ondernemersvraagstukken
Voorzien van benodigde documentatie, zoals
koopaktes, vragenlijsten, lijst van zaken,
opdrachtformulieren en meer.
Voorfinanciering van facturen tegen lage kosten
door franchisegever
Meerdere uitjes per jaar met alle franchisenemers
van Bieden & Wonen!

JOUW VOORDELEN ALS FRANCHISENEMER
 
 

Jaar 1
Jouw Omzet: €80.000

 
Franchise-fee: - €10.740
Royalty-fee: - €16.000

 
Brutowinst: €53.260

Beknopte prognose voor de eerste drie jaar

Prognose: omzet, kosten en brutowinst
Jaar 2

Jouw Omzet: €130.000
 

Franchise-fee: -€10.740
Royalty-fee: -€26.000

 
Brutowinst: €93.260

Jaar 3
Jouw Omzet: €150.000

 
Franchise-fee: -€10.740
Royalty-fee: -€30.000

 
Brutowinst: €109.260



Naar welke ondernemers zijn wij op zoek?

Ambitieus
Commercieel
Affiniteit met vastgoed
Administratief-vaardig
Telefoon sales
Acquisitie gesprekken (verkoopgesprekken met woningeigenaren)
Verder dien je ook in bezit te zijn van een KvK nummer en een BTW nummer.

Bieden & Wonen is op zoek naar proactieve, zelfstandig (aspirant)ondernemers die al makelaar
zijn of makelaar willen worden en die graag deel willen gaan uitmaken van een jong, modern en
snelgroeiend bedrijf, maar ook bijdraagt aan een transparantere woningmarkt. Door samen te

werken met jou als ondernemer kunnen wij samen bijdragen aan een transparante en moderne
woningmarkt vanuit Bieden & Wonen.

 
Een belangrijk vereiste is dat je ondernemend bent. En verder?

Interesse?

Denk je dat je aan het juiste profiel voldoet en ben jij de ondernemer die een eigen Bieden &
Wonen kantoor kan en wilt gaan openen? Of heb je vragen? Neem dan contact op.

Founder & Algemeen Directeur 
Caspar Phijffer
 
06 38 20 97 60
 
caspar@biedenenwonen.nl


