
Wat is de Who's Who? 
 
Vinden en gevonden worden in Nederland. 
 
De PropertyNL Who´s Who is de meest complete database van vastgoedprofessionals in Nederland. 
Deze database brengt de onroerendgoedmarkt helder in beeld. Wie zit waar? Wie doet wat? Hoe kunnen 
vakgenoten of prospects met u in contact komen? Met de Who’s Who brengen we alle spelers in beeld die 
van belang zijn in de vastgoedwereld. 
 
Kosten: 
Wat kost een listing in de PropertyNL Who's Who? 
 
Een duidelijk zichtbare Premium Listing met foto, omschrijving en uitvoerige contactgegevens kost € 239,- 
(ex BTW). U ontvangt ook het Who's Who boek. 
Een Basis Listing kost € 99,- (ex BTW).  
U betaalt 1 bedrag voor een vermelding in de digitale zoekmachine en in het boek. Een listing is 1 jaar 
geldig. 
 
Welk kortingspercentage hanteert u voor grotere aantallen? 
 
Als uw onderneming meer dan vier Premium Listings afneemt, krijgt u de volgende kortingspercentages:  
 
5-9 aanmeldingen € 211,50 per stuk (10% korting)  
10-19 aanmeldingen € 188,- per stuk (20% korting)  
20 en meer aanmeldingen € 164,50 per stuk (30% korting) 
 
 
Tijdschema / Verschijning 
Wanneer verschijnt het PropertyNL Who's Who Boek? 
 
Het Who's Who boek verschijnt in het begin van het jaar 
 
Tot wanneer kan ik mijn listing bestellen? 
 
U kunt het hele jaar door een listing bestellen. Vanaf het moment van  
bestelling bent u een jaar lang te vinden in de online database. Het boek verschijnt begin van het jaar. Wilt 
u een vermelding in de eerstkomende editie, dan dient u voor het einde van het kalenderjaar een listing af 
te nemen. 
Voorbeeld 1: u kiest voor een listing op 1 oktober 2016. Dan bent u tot 1 oktober 2017 te vinden in de 
Who's Who zoekmachine en heeft u een vermelding in het Who's Who 2017 boek, dat begin 2017 
verschijnt. 
 
Voorbeeld 2: u kiest voor een listing op 1 maart 2017. Dan bent u tot 1 maart 2018 te vinden in de online 
database en heeft u een vermelding in het Who's Who 2018 boek, dat begin 2018 verschijnt. 
 
Betaling: 
U ontvangt automatisch een factuur per post voor de aangevraagde listing(s). 
 
Adverteren: 
Kan ik adverteren in de PropertyNL Who's Who? 
 
Ja, dat kan! Vraag naar de mogelijkheden! Reinier Trel en Charles Truijen staan u graag te woord via 
sales@propertynl.com of 020 575 33 17 
 



Privacy 
 
Wanneer u zich aanmeld voor de Who’s Who, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens publiceren in 
drukvorm en online. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met uw gegevens en zullen we ze niet delen met 
derden.  
 


