Aanmelding klant met een andere aankoopmakelaar dan verkoopmakelaar

De woningzoeker (hierna: klant) begint vaak met een aanmelding via Cribb en zoekt naar
een aankoopmakelaar in het gebied waar hij wil zoeken. Als de huidige woning van deze
klant in een ander gebied ligt dan waarin de aankoopmakelaar actief is, zal de klant in
tweede instantie de verkoopmakelaar aan zich koppelen.
Hieronder wordt het proces beschreven van de stappen die doorlopen moeten worden:
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Klant zoekt contact via cribb.nl met een mogelijke aankoopmakelaar
Bij makelaar komt lead binnen (zoals wij noemen: openstaande lead)
Makelaar opent lead in zijn PRO-account van Cribb en gaat contact zoeken met
de klant
Zodra de klant overtuigd is en een OTD voor aankoop heeft getekend, logt de
makelaar in op het PRO-account en vinkt aan ‘aankoopdossier aanmaken’ zie
afbeelding 1
Aankoopmakelaar geeft aan bij klant: “zoek in je cribb account een
verkoopmakelaar bij het onderdeel Mijn makelaar ” (let op: dat moet de klant
doen vanuit zijn app in zijn account) zie afbeelding 3 en 4
Klant kiest verkoopmakelaar in zijn account en deze verkoopmakelaar krijgt een
openstaande lead binnen
Verkoopmakelaar gaat in gesprek en komt tot een OTD voor verkoop met de
klant.
Verkoopmakelaar logt in op PRO-account, gaat naar de lead en vinkt aan
‘verkoopdossier aanmaken’ zie afbeelding 2
Verkoopmakelaar voert woning in bij het verkoopdossier en publiceert de
woning
Klant krijgt een email ‘hoera je woning is gepubliceerd, vanaf morgen kun je
matches ontvangen
Als de klant matches krijgt, neemt hij met zijn aankoopklant contact op voor
bezichtiging ed.
Als er interesse is voor de woning van deze klant, zorgt de verkoopmakelaar
voor de opvang daarvan

Afbeelding 1: aankoopdossier maken vanuit openstaande lead (aankoopmakelaar)

Afbeelding 2: verkoopdossier maken vanuit openstaande lead (verkoopmakelaar)

Afbeelding 3: in account van de klant. Klik op Profiel en dan krijg je dit overzicht. Bij
‘Mijn makelaar’ zie je wie gekoppeld is of (indien nog niet gekoppeld, kun je daar een
makelaar zoek)

