
DIENSTENCATALOGUS

Eén bedrijf
Eén afspraak
Eén contactpersoon
voor alle werkzaamheden1
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INLEIDING

Object&co is een vastgoedmediabureau.  
Kort: wij leveren makelaars en andere vastgoedpartijen  
allerlei vormen van media. Van woningfotografie tot aan 
virtuele tours van een woning of commercieel vastgoed. 

 
Vanzelfsprekend leveren wij enkel hoge kwaliteit,

hebben onze mensen jarenlange ervaring en ontzorgen wij u volledig.
De grootste kracht van Object&co: onze collega’s zitten door het hele land.  
Onze mensen zijn allemaal zelfstandig ondernemer en kennen uw regio.  

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.
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ONZE PAKKETTEN

BASIS PAKKET

Puur het noodzakelijke

• Woningfotografie 

(tot 25 foto’s)

• Inmeten op locatie

• Nen 2580/BBMI 

meetrapport

• 2D & 3D plattegronden

• Woningfotografie 

(tot 30 foto’s)

• Inmeten op locatie

• Nen 2580/BBMI 

meetrapport

• 2D & 3D plattegronden

• 360 graden fotografie

• Woningvideo 

(walkthrough)

• Woningfotografie 

(tot 40 foto’s)

• Inmeten op locatie

• Nen 2580/BBMI 

meetrapport

• 2D & 3D luxe 

plattegronden

• 360 graden fotografie

• Luxe woningvideo

• Complete virtuele 

woningtour

STANDAARD PAKKET

Alles voor Funda

DELUXE PAKKET

Laat uw object stralen!

Vanaf € 220,-

Vanaf € 290,-

Vanaf € 325,-
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WONINGFOTOGRAFIE

Groningen of Maastricht?
Ruim 75 professionals door 

heel Nederland staan 
voor u klaar.
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Een ervaren woningfotograaf van Object&co
kijkt naar de unieke eigenschappen van uw huis

en brengt deze professioneel in beeld.
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NEN 2580 MEETRAPPORTEN

Wij meten uw woning of object in conform de NEN 2580 norm 
en branchbrede meetinstructie (BBMI). Onze collega’s meten in 
op locatie en stellen vervolgens betrouwbare meetrapporten en 
nauwkeurige plattegronden op. Onze plattegronden kunt u zowel 
met meubels als zonder meubels in 2D en 3D ontvangen.

Wij zijn gek op de nieuwste gadgets! Om die reden 
kunnen wij u ook allerlei specials leveren, buiten onze 
standaard pakketten.

OBJECTSHOW
Voor de verkoop van een woning leveren wij een 
volledige mini website met daarop alle informatie die 
een kijker maar kan wensen, inclusief een volledig 
geautomatiseerde brochure.

MATTERPORT 3D SCAN
Een scan met een Matterport biedt een unieke 
beleving van het object. De scan levert u een volledige 
virtuele 360 graden tour op van uw object of woning. 
Bezoek onze website om voorbeelden te bekijken.

VIRTUELE IMPRESSIES
Soms is een object niet aantrekkelijk te presenteren 
door leegstand, ouderwetse inrichting of achterstallig 
onderhoud, of omdat de woning nog in aanbouw is.
Voor deze gevallen maken wij hoogwaardige virtuele 
impressies van fotokwaliteit. Deze impressies 
zijn volledig naar wens in te richten. Zo is een 
uitnodigende presentatie toch mogelijk.

Lees meer over onze specials op onze website:  
www.objectenco.nl

SPECIALS
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VOORDELIGE  TARIEVEN
In een markt die steeds competitiever wordt 
gebeuren spannende dingen. Nieuwe situaties 
vragen om nieuwe oplossingen. Wij denken graag 
met u mee. Zelf panden of woningen inmeten lijkt 
aantrekkelijk, maar kost uiteindelijk een hoop tijd. 
Tijd die u wellicht liever besteed met uw klant.

Object&co biedt u één contactpersoon in uw eigen 
regio met verstand van de mensen en de omgeving. 
Met uw eigen contactpersoon regelt u met één 
afspraak de fotografie, het inmeten, filmen en 
eventuele extra’s zoals een Matterport 3D scan of 
360 graden foto’s/drone fotografie.

Wij streven ernaar om onze tarieven laag te houden. 
Om die reden bepalen onze mensen zelf hun prijzen. 
Zo koopt u in uw regio marktconforme professionele 
diensten in. Wilt u meer weten over onze werkwijze? 
Kijk dan op onze website www.objectenco.nl.

In 2010 heb ik met Ron Meijer Object&co opgericht.  
Een aantal makelaars in de regio ‘t Gooi vroegen zich namelijk 
af of hun medialeveranciers niet meer konden dan alleen hun 
eigen specialisme. Ze wilden af van meerdere leveranciers en 
afspraken met eigenaren op verschillende dagen.

In die tijd ging het over woningfotografie, plattegronden en soms een kleine video, artist impressie, 
brochure of een energielabel. “Is er niet een bedrijf dat dit allemaal voor ons kan realiseren?” was de 
vraag. Dit werd het concept voor Object&co: Een ‘one-stop-shop’ vastgoedmedialeverancier met als doel 
klanten volledig te ontzorgen.

Een goed idee kan overal ontstaan. Sinds de start is Object&co blijven groeien.  
Anno 2019 zijn wij over vier landen verspreid en overall naar bijna 150 
medewerkers gegroeid.

Mario van Essen
Algemeen Directeur

ONZE VOORDELEN
• Representatieve lokale fotografen.
• Heldere professionele beelden.
• Betrouwbare NEN 2580 meetrapporten.
• Altijd 2D & 3D plattegronden.
• Materiaal voor zowel Funda als Funda 

in Business.
• Een contactpersoon met één afspraak 

voor alle diensten die u maar nodig 
heeft.

BEKIJK ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN OP WWW.OBJECTENCO.NL

OVER OBJECT&CO

Diependaalsedrift 2 
1213CG Hilversum

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

VBO:
“Object&co 

heeft de 
beste voor-
waarden“



Wie wordt uw
vaste professional?

Neem contact 
met ons op!

Wij zoeken altijd nieuwe krachten in diverse regio’s.
Kijk op www.objectenco.nl/vacatures voor meer info.

?


