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Homesign

Geen makelaar, maar 
wel verkopen we huizen

WILT U UW PAND SNELLER VERKOPEN? “HOMESIGN IS SPECIALIST IN HET 
EXCELLENT PRESENTEREN VAN TE KOOP STAANDE PANDEN. MET ONDER 
ANDERE IMPRESSIES, VR-TECHNOLOGIE, DRONE-OPNAMES EN DEDICATED 
WEBSITE BRENGEN WE DE MOGELIJKHEDEN VAN DE WONING IN BEELD. LEGE 
RUIMTES GEVEN WE DIGITAAL EEN ANDERE INVULLING, GEDATEERDE PANDEN 
VERBOUWEN WE VIRTUEEL EN WE MAKEN VERBETERVOORSTELLEN VOOR 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD. DIT BRENGT KOPERS OP IDEEËN EN GEEFT EEN 
SFEERBEELD VAN DE MOGELIJKHEDEN”, LEGT CARLO VAN KUIJCK (DIRECTEUR 
HOMESIGN) UIT.

“Al 32 jaar ben ik met mijn bedrijf Archisign in binnen- en buitenland bezig 

met het promoten en presenteren van nieuwbouwprojecten. Tot m’n verbazing 

wordt bestaand vastgoed zeer summier gepresenteerd. Koopt u een nieuw-

bouwwoning, dan wordt u overladen met informatie. Maar overweegt u een 

prachtige bestaande villa te kopen, dan moet u het vaak doen met een aantal 

A4‘tjes, een beperkte beschrijving al of niet voorzien van bouwtekeningen en 

een presentatie op een site waar ook  honderden andere woningen op staan. 

Daarom ben ik Homesign gestart en voorzie ik huiseigenaren en makelaars 

van de best mogelijke presentatie van hun vastgoed”, aldus Carlo.

Homesign
Wethouder den Oudenstraat 7, 5706 ST Helmond, Tel: 0492-555237
info@homesign.nl, www.homesign.nl

INSPELEN OP ZOEK- EN KOOPGEDRAG
Hij vervolgt: “In onze presentaties spelen wij in op het zoek- en koopgedrag 

van de consument van nu. Wij maken maatwerk voor uw woning die opvalt in 

de massa. Homesign is een van de weinige bedrijven in Nederland die door 

middel van 3D-presentatievormen de klant en opdrachtgever de mogelijkheid 

bieden zelf interieurbeelden in de scan te plaatsen. Wij brengen daarbij uw 

woning actief (eventueel in meerdere talen) en bij een breed publiek onder de 

aandacht via social media en een dedicated site.”

VOOR WIE IS HOMESIGN GESCHIKT?
“Wanneer een pand (te) lang in de verkoop staat, wordt vaak voorgesteld de 

prijs te verlagen. Homesign is van mening dat een perfecte presentatie en 

actieve marktbenadering tot betere resultaten leidt. We worden door huiseige-

naren en makelaars benaderd om de promotie en presentatie te verzorgen en 

de verkoop een impuls te geven.”

IS HOMESIGN EEN MAKELAAR?
“We zijn geen makelaar maar werken graag samen met de betrokken make-

laar om samen tot een goed resultaat te komen. Homesign is specialist in de 

presentatie en de makelaar verzorgt de verdere verkoopafhandeling. Omdat 

Homesign maar een beperkt aantal panden per jaar voor zijn rekening neemt, 

kan het meer persoonlijke aandacht besteden aan het realiseren van een ac-

tieve marktbenadering.”

Carlo van Kuijck


