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Verdien tot EUR 650,- per adres!

ProPropertyChecks

ProPropertyServices
Aansluitingen binnen 3 dagen geregeld

Extreem gebruiksvriendelijk. Start
direct en koppel met je eigen CRM

Bespaar tijd en creëer rust en overzicht
tijdens je inspectie

Zeer gebruiksvriendelijk en direct 24/7
aan te vragen

Werk veilig en voldoe aan AVG wet- en
regelgeving

Laat handtekeningen op locatie digitaal
zetten

Werk veilig en voldoe aan AVG wet- en
regelgeving

Nooit meer dubbele invoer of
onnodige fouten

Werk veilig en voldoe aan AVG wet- en
regelgeving

Voldoe aan je zorgplicht aan je
opdrachtgever

Alle services op 1 plek

Laat handtekeningen digitaal zetten en
stuur reminders

Werkt op Smartphone en op Tablet
(IOS en Android)

Ontvang samen met je opdrachtgever
digitaal een screeningspapport

Bereikbaar van 9:00 tot 21:00 u op
werkdagen

Met onze App ook buiten kantoor
foutloos en sneller werken

Snel gegevens controleren en indien
nodig verrijken met video’s

Met onze App ook buiten kantoor aan
te vragen

Dirigeer en controleer je klanten en
collega’s in plaats van andersom

Vergelijk check-in en check-out op
locatie

Onderscheid je in de markt en omarm
het screenen van huurders/kopers

Onderscheid je in de markt en omarm
PropTech

Werk sneller, foutloos, uniform,
papierloos en zonder memortysticks

Werk duurzaam, uniform en papierloos

Werk duurzaam, uniform en papierloos

Nooit ter plekke dubbele invoer, fouten
maken en opgejaagd worden

Docs is gekoppeld aan: de
Inspectieapp, Aansluitservice,
Huurderschecks, Kadasterdata

ProPropertyApp® is gekoppeld aan:
ProPropertyDocs® en onze
aansluitservice.

ProPropertyChecks® is gekoppeld aan:
de Inspectieapp, Aansluitservice
en ProPropertyDocs®

Kosteloos advies op maat
Meertalig customer care team

Flexibele contracten en keuze uit
verschillende leveranciers
Gunstige tarieven, geen verborgen
kosten

