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De ideale  
woningwebsite

ObjectShow handleiding



Wat doet Object&co?

Object&co is gespecialiseerd in dienstverlening voor makelaars en andere vastgoed partijen.  
Met ruim 65 lokale vakspecialisten in Nederland hebben wij een landelijke dekking. We zijn  
actief op zowel de woningmarkt als op de markt voor bedrijfsonroerend goed. 
 
Object&co biedt de oplossing, door u alles te leveren wat u wenst en nodig heeft met slechts  
één bedrijf, één afspraak en één contactpersoon. 
 

Onze diensten en producten

- Exterieur- en interieurfotografie
- Hoogtefotografie
- 360 graden fotografie
- Meetrapporten volgens de NEN 2580/2581 en BBMI 
- 2D & 3D plattegronden
- Vastgoed brochures
- Vastgoed & drone video’s
- Promo video’s social media
- Vastgoed websites (ObjectShow) 
- Artist impressions  
- Roomstylers 
- 3D Restyling 
- Virtual reality tours 
- Verhuur verdeelstaten  
 

Service

- Professionele nabewerking fotografie 
- Gratis buitenfoto’s met slecht weer 
- Levertijd is ca. 3 dagen 
- Altijd één contactpersoon
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1. Wat is ObjectShow?

ObjectShow is een woningwebsite waar alle informatie van een object wordt gepresenteerd. 
Denk hierbij aan de fotografie, (drone)video, meetrapporten, plattegronden, artist impressions, 
lijst van zaken, kadaster perceel plattegronden, energielabel, hypotheekbrochure, digitale 
bezichtiging, virtuele tours en nog meer! En dit allemaal in uw eigen huisstijl.
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2. Hoe ziet het er uit?
Typ een van deze links in op je browser voor een voorbeeld: 
- www.vogezenlaan10oldenzaal.nl
- http://knsm-laan751.nl/

3. Hoeveel kost het?
Een ObjectShow kost tussen de 60 en 80 euro. Dit hangt af van hoeveel u er op jaarbasis af-
neemt. Dit is inclusief alle wijzigingen die doorgevoerd moeten worden. Bij iedere ObjectShow 
ontvangt u ook een gratis een brochure!

Service

4. Visitekaartjes
Het is ook mogelijk om van een ObjectShow 
visitekaartjes te bestellen.  

* Visitekaartjes kosten € 25,-- per 100 stuks plastic
gelamineerd of € 60,-- per 100 stuks creditcard
plastic. Dit is inclusief verzendkosten.

* Wanneer de hoofdfoto voor 14:00 uur
wordt aangeleverd, worden de kaartjes
de volgende dag bij uw kantoor geleverd. Na
14:00 uur betekent dus de dag na morgen
geleverd.
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Service

5. Hoe werkt het?
Iedere makelaar beheert in samenwerking met de fotograaf de ObjectShows. Het aanmaken 
van Objectshow is heel eenvoudig. Zodra je het materiaal van de fotograaf hebt ontvangen 
kun je zelf de bestanden in twee minuten online zetten. Het is slechts een kwestie van de fo-
to’s en documenten in de vakjes te slepen.

STAP 1. Ga naar de website [login.objectshow.nl] 
en log in met de gegevens van jouw vestiging.

STAP 2. Klik op het rode vakje linksboven 
‘Nieuwe Objectshow aanmaken’. 

STAP 3. Vul de postcode en huisnummer in  
van het object dat je wilt aanmelden.  
Er wordt vanzelf een adres aangemaakt.  
Klopt dit niet, dan kun je het handmatig invullen.

STAP 4. Sleep de foto’s, 360 graden foto’s  
en de video in de juiste vakjes. Sleep eventueel 
de foto’s om de volgorde te veranderen.  

STAP 5. Sleep hier de documentatie, 2D/3D  
plattegronden, meetrapport, lijst van zaken 
en eventueel extra materiaal in het vakje. 

STAP 6. Hier kunt u visitekaartjes aanvragen, 
een interactieve plattegrond toevoegen  
en bij opmerkingen kunt u een pdf.brochure  
opvragen. Dit wordt automatisch gegenereerd. 
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 Artist Impressions
Ga naar de homepage, en ga naar de woning waar je een wijziging in wilt doorvoeren. Klik  
rechts op de knop ‘wijzigen’. Klik dan op algemene wijziging en op ticket aanmaken. Vul hier 
een korte omschrijving in en upload het nieuwe materiaal. Klik vervolgens op ticket aanmaken. 
Tickets worden vaak binnen een paar uur verwerkt.

6. Wijzigingen doorvoeren

7. Aanvragen pdf-brochure
Bij een Objectshow krijgt u gratis een geautomatiseerde pdf-brochure. Het aanvragen van een 
pdf-brochure kan op twee manieren. Bij het aanvragen van een nieuwe Objectshow kunt u bij 
de laatste stap (stap 6) bij ‘opmerkingen’ een aanvraag doen voor een pdf-brochure. Een  
andere manier is om dit via een ticket aan te vragen. 

* U ontvangt 2 pdf-brochures 
 -1 in een hoge kwaliteit 
- 1 in een kwaliteit rond de 10 MB voor het uploaden op Funda

8. Wanneer staat mijn Objectshow online?
Gemiddeld duurt dit 1 tot 2 werkdagen. 

9. Wat is de relatie tussen Objectshow en Funda?
Objectshow neemt automatisch de omschrijvingen en kenmerken over van Funda, maar er is 
ook de mogelijkheid om afwijkende teksten te gebruiken. Dit kunt u aangeven via een ticket 
wijziging. Als u een wijziging heeft aangebracht in Funda, geef dit dan even door via een  
algemene ticket wijziging. Dan zullen wij ObjectShow opnieuw ‘refreshen’.

10. Bij wie moet ik zijn voor vragen?
Voor alle vragen en wensen kunt u contact opnemen met uw lokale fotograaf. Hij of zij zal u dan 
zo spoedig mogelijk helpen. Wijzigingen of wensen die betrekkingen hebben op de ObjectShow 
kunt u ook ingeven via het ticketsysteem. 
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We houden ons dagelijks bezig met het 
optimaal presenteren van vastgoed 
objecten. Naast nieuwbouwprojecten 
verzorgen wij o.a. exterieur- en interieur-
fotografie, hoogtefotografie, 360 graden 
fotografie, meetrapporten geheel vol-
gens de NEN 2580/NTA 2581 en BBMI, 2D 
en 3D plattegronden, vastgoedbrochu-
res, vastgoed video’s, drone video’s, 3D 
Restyling en vastgoed websites!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hopen in de toekomst een rol 
te mogen spelen op cruciale mo-
menten in de levens van heel veel 
mensen. Wil je meer over ons we-
ten, of wil je met ons kennismaken? 
Neem dan contact met ons op 
voor een vrijblijvend gesprek.

 
 
 
 
 
 
             
     CONTACT GEGEVENS: 
 
 Gijsbrecht van Amstelstraat 1 
        1213 CG Hilversum

Telefoon 035-203 1020
info@objectenco.nl 
www.objectenco.nl
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