
 

Bij de verkoop van uw woning komt van alles kijken. Zo dient uw 

woning aangemeld te worden op onze website en op Funda. Dat 

aanmelden gaat via ons eigen klantrelatiesysteem van Goes en 

Roos. Om uw woning zo correct mogelijk aan te melden hebben wij 

diverse documenten nodig, zoals een Vragenlijst en een Lijst van 

zaken. Beide documenten geven potentiele kopers meer inzicht in 

de door u te verkopen woning.  

 

Met uw eigen inloggegevens krijgt u toegang tot het digitaal 

dossier van uw woning. Van Beusichem makelaars biedt u hiermee 

de mogelijkheid om diverse documenten en informatie over uw 

woning digitaal in te zien.  

 

HOE WERKT HET DIGITAAL DOSSIER? 

Ga naar onze website www.vanbeusichem.nl en klik op “DIGITAAL 

DOSSIER”. Vul hier uw inlognaam en wachtwoord in die wij u per 

mail hebben toegezonden.  

U bent nu ingelogd in het digitale dossier van uw woning. 

Bovenaan de pagina ziet u de stamkaart weergegeven. De stamkaart 

bevat een omschrijving en de kenmerken van uw woning, deze 

gegevens staan ook op onze eigen website en op Funda.  

 

 

 

Onder het kopje “NVM documenten” staan diverse documenten, 

zoals de Vragenlijst en de Lijst van zaken. Wij vragen u beide 

documenten digitaal in te vullen. Dat doet u door op de knop 

“Open” te klikken.  

 

 

  

Digitaal dossier 

www.vanbeusichem.nl 

Het document wordt geopend en u krijgt de mogelijkheid om het 

digitaal in te vullen. Bent u klaar met invullen dan slaat u het 

document op door bovenaan op de knop “opslaan” te klikken. 

 

 

 

Heeft u beide documenten volledig ingevuld en opgeslagen dan 

kunt u ons de documenten mailen. Klik op de knop “Email” onder 

“Open”. Onderstaand scherm opent zich. 

 

 

 

Vul bij “Email van” uw eigen emailadres in en bij “Email naar” ons 

mailadres info@vanbeusichem.nl in. Klik op “Verstuur”. Wij zorgen 

er voor dat de documenten verwerkt worden in bijvoorbeeld de 

verkoopbrochure van uw woning. 

 

Mocht u zelf behoefte hebben aan een geprinte versie van de 

documenten dan is dat ook mogelijk. Door op het pijltje naast 

“open” te klikken ontvouwt zich een keuzemenu. U kunt er nu voor 

kiezen om het document in Word of als PDF te openen en af te 

drukken.   

 

 

 

VRAGEN? 

Mocht u na het lezen van deze uitleg nog steeds vragen hebben 

over het DIGITAAL DOSSIER, dan kunt u ons uiteraard altijd 

telefonisch bereiken of een mail sturen.  

 

 


