HANDLEIDING: (BOUW)LOCATIES
DIT IS HOE HET WERKT
………………………………………………………………………………………

TIPS
………………………………………………………………………………………

Maak een profiel aan
Maak een profiel aan door u aan te melden bij de website. Na het
bevestigen van uw account kunt u gelijk aan de slag. De inloggegevens
kunnen later op ieder moment gewijzigd worden.

Zet een link naar Bouwboek op uw eigen website
U kunt het logo plaatsen - op te vragen via info@bouwboek.com of een link
aanmaken direct naar de locatie pagina. Hoe meer links hoe beter de
website zal worden gevonden door particulieren. Zo kunt u bouwboek.com
gebruiken als een online Inspiratiegids voor belangstellenden.

Maak een locatie aan
Maak een locatie aan door op de knop Locatie toevoegen te drukken onder
het kopje Mijn Locaties.
Vul de locatiegegevens in op de pagina
Per typologie wordt een nieuwe locatie aangemaakt. Dit doen we zodat de
koppeling tussen de ontwerpen goed loopt.
Upload extra informatie
Upload alle extra informatie zoals afbeeldingen, brochure en kavelpaspoort
onder de kopjes door op de blauwe plussen te drukken. De volgorde van
de afbeeldingen is te veranderen door te slepen. De eerste afbeelding is
ook de eerste afbeelding die op de pagina verschijnt.
Vul de criteria in
Deze criteria zullen worden gebruikt om de ontwerpen te filteren die op de
kavels passen. Ze zijn niet zichtbaar op de website. Druk op opslaan en u
bent klaar om ontwerpen te gaan koppelen.

Regelmaat
Log geregeld in bij Bouwboek.com. Er komen steeds meer architecten bij
die ontwerpen plaatsen. Kom dus regelmatig terug om te bekijken of er
nieuwe ontwerpen staan die passen op uw locatie. Dit is hoe u dit
gemakkelijk kunt doen:
Nieuwe ontwerpen zijn te vinden bij de Bouwmogelijkheden pagina
U kunt ontwerpen sorteren op datum. Zo komen de nieuwste ontwerpen
die voldoen aan de kavelcriteria boven aan te staan.
Wees zo alomvattend als mogelijk
Hoe meer en hoe beter de informatie op uw pagina is, hoe beter de
koppeling gemaakt kan worden met ontwerpen. Daarnaast krijgt u minder
vragen omdat het voor een particulier ook helder is.

Ontwerpen koppelen.
Na het opslaan staat bovenin direct een link naar bouwmogelijkheden. Als
dit niet zo is staat het kopje ‘Bouwmogelijkheden’ bij de nieuw
aangemaakte locatie onder ‘Mijn Locaties’. Op deze pagina heeft u de
mogelijk ontwerpen te koppelen aan de locatie. De ontwerpen die
verschijnen voldoen al aan de criteria die eerder zijn gesteld bij het
aanmaken van de locatie. Vink de ontwerpen aan die live getoond mogen
worden op de website.
Mochten er problemen zijn of mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Bijn Worms via support@bouwboek.com of 0650589882
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EXTRA

………………………………………………………………………………………
Stuur een logo van uw locatie naar Bouwboek.com
Voor €100 exclusief BTW per jaar wordt uw logo geplaatst in de kantlijn van de
zoekpagina ‘locaties’. Stuur uw logo naar info@bouwboek.com.
Presentatiemateriaal
U kunt via bouwboek.com ansichtkaarten laten maken met betrekking tot uw
locatie en ontwerpen die u als inspiratie wilt meegeven.
U ontvangt hiervoor een offerte op maat. Indicatie drukwerk 250 kaarten 50 euro
exclusief BTW, bij afname van minimaal 5 verschillende afbeeldingen / kaarten.
Ander drukwerk (panelen o.i.d.) op maat mogelijk. Interesse? Stuur een mail naar
info@bouwboek.com en wij nemen contact op.

Mochten er problemen zijn of mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Bijn Worms via support@bouwboek.com of 0650589882

