iQ Makelaar worden?
Succesvol in franchise en
ondernemen op je eigen manier!

iQ Makelaars
zoekt franchisenemers!

Ben jij toe aan je eigen
makelaarskantoor?

Starten als partner
óf als franchisenemer

Dit is jouw kans om een succesvol
makelaarskantoor te bouwen in een
exclusief werkgebied (rayon).
iQ Makelaars onderscheidt zichzelf door de
servicegerichte manier waarop koper en
verkoper in contact worden gebracht.

Ook als je nog geen makelaarsopleiding hebt
afgerond, kun je bij ons starten als partner
franchisenemer en tegelijkertijd met de
opleiding beginnen.

Sluit je aan bij iQ Makelaars en wij zorgen
samen voor een vliegende start in de
makelaardij! Als iQ Makelaar deel je mee in
het succes. We hebben landelijke slagkracht
en genereren leads voor jouw lokale kantoor.
Daarnaast ontvang je coaching en ondersteuning vanuit het hoofdkantoor. Zo werk je
samen, maar kun je succesvol ondernemen
op je eigen manier.
De beginfase is uitermate belangrijk.
Door je aan te sluiten bij iQ Makelaars
word je de eerste twee jaar extra
ondersteund in het genereren van
verkoopleads en lokale marketing,
en investeren wij in de vinden zichtbaarheid van jouw
lokale kantoor. Zo investeren
we samen in het succes van
iQ Makelaars.

Elk verkooptraject wordt in het begin samen met
het hoofdkantoor afgehandeld, hierdoor doe je
naast de opleiding, snel praktijkervaring op.
Tevens krijg je vanuit het hoofdkantoor persoonlijke coaching op maat om succesvol iQ Makelaar
te worden!
Indien je al wel in bezit bent van de juiste
makelaarspapieren, kun je direct starten.

Inwerkperiode en
coaching
Afhankelijk van jouw ontwikkeling en
ervaring wordt de inwerkperiode
bepaald. Welke tools en begeleiding zijn
er nodig om jouw kantoor tot een succes
te maken? Vanuit het hoofdkantoor krijg
je vervolgens de begeleiding die nodig is.
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Lokale online marketing
Landelijk moet je sterk staan, maar lokaal nog
sterker. Speciaal voor jouw rayon worden
lokale leadsites ontwikkeld en bouwen we aan
de hoogste vindbaarheid in Google. Dit zorgt
ervoor dat leads overgaan tot conversie en dat
je zo een rijke portefeuille kunt opbouwen.
De beste verkoopleads worden vanuit de
franchise, onder het eigen iQ merk,
gegenereerd en niet ingekocht bij diverse
aanbieders.
Samen kunnen we nóg succesvoller zijn!

Waarom franchise?
Franchising is een vorm van intensieve
samenwerking tussen zelfstandig ondernemers. De samenwerking is erop gericht om
alle betrokken partijen een hoger niveau te
laten bereiken.
Een franchisenemer loopt als zelfstandig
ondernemer beduidend minder risico dan
een autonome starter en kan makkelijk een
goed ondernemersinkomen verdienen.

Als franchisenemer krijg je met een bewezen
concept tevens een grotere financiële zekerheid.
iQ Makelaars groeit. Groei jij met ons mee?

De voordelen bij
iQ Makelaars:
- Jarenlange ervaring in de makelaardij
- Coaching en ondersteuning vanuit
het hoofdkantoor
- Leadgeneratie vanuit het hoofdkantoor
- Gebruik maken van het complete
marketingteam van iQ Makelaars
- Kennisdeling vanuit aangesloten
makelaars-kantoren
- Landelijke slagkracht van het merk
iQ Makelaars
- Toegang tot de online portal met
promotiematerialen
- Samenwerken aan landelijke
naamsbekendheid
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Wij zoeken jou!
•
•
•
•
•

Gemotiveerde vastgoedliefhebbers;
Ondernemers die kwaliteit hoog in het
vaandel hebben en hét A-merk in hun
regio willen zijn
Onbesproken gedrag en goede reputatie
zijn noodzakelijk
Achtergrond en ervaring in vastgoed zijn
een pré
HBO werk- en denkniveau

Wat vragen wij van
onze franchisenemers?
•
•
•
•

Entreefee afhankelijk van het rayon,
vanaf € 7.500,Marketingfee: € 250,- per maand
Extra lokale marketing
Franchisefee tussen 6% en 25% per maand

De maandelijkse omzetfee is gebaseerd 		
op de onderstaande omzetstaffel:

Wat krijg je als nieuwe
franchisenemer?
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Exclusief gebruik van het merk
“iQ Makelaars” en “Expats Broker”
Inwerkperiode bij een iQ kantoor in
nabijgelegen regio
Persoonlijke coaching en begeleiding
vanuit het hoofdkantoor
Workshops, trainingen en bijeenkomsten
Salestraining: “Van waardebepaling naar
verkoopopdracht”
Startpakket POS materialen: visitekaartjes,
enveloppen, offertemappen, brochures,
V-borden, verkoopborden, openhuis-		
marketing, stijlvolle iQ-Makelaarsmap
en digitale afstandsmeter
Onbeperkt gebruik van diverse lokale
lead-websites
Leadgeneratie vanuit het hoofdkantoor
Juridische vraagbaak
Beschikking tot het hele marketingteam
Werkwijze volledig WWFT en AVG proof

Franchisemodel					Partnermodel
Maandelijkse
Fee
Resultaat
omzet			

Maandelijkse
omzet

Fee

Resultaat

< 10.000
> 10.000

< 10.000
> 10.000

25%
10%

75%
90%

10%
6%

90%
94%
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Overtuigd?
Neem contact op voor meer informatie
over de beschikbare rayons.

iQ Makelaars
Twentepoort Oost 34
7609 RG Almelo

T 088-7009999
E info@iQmakelaars.nl
I www.iQMakelaars.nl

