
Word jij 
onderdeel van 
Hét Kavelteam?

STAAT HIER STRAKS UW NAAM?



Adviseur worden bij Kavelteam?
Dat kan! Adviseurs genieten van veel voordelen bij 
Kavelteam. Per regio heeft Kavelteam een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar in diverse categorieën.

Als adviseur in het netwerk van Kavelteam word 
je onafhankelijk aangeprezen bij onze klanten. 
Je krijgt een eigen pagina binnen de website van 
Kavelteam en een link naar je eigen website.

Waarom adviseur worden? 
Als adviseur bij Kavelteam profi teer je van het netwerk van 

Kavelteam, van geïnteresseerde kavelzoekers die op zoek zijn 

naar professionals bij de realisatie van hun droomhuis.

Per jaar betaal je een vast bedrag om als geselecteerde adviseur 

op onze website te staan. Bezoekers van de website bieden we op 

een onafhankelijke manier een aantal adviseurs per regio, 

om hen te helpen in de zoektocht naar de juiste professional!

Uw voordelen
• Een platform om uzelf te promoten als adviseur

• Direct zichtbaar voor geïnteresseerde kavelzoekers

• Simpele manier om gevonden te worden in de markt

• Een onafhankelijk aanbod voor de kavelzoeker

• Maximaal 3 adviseurs per categorie per regio

Regio
Kavelteam heeft dit adviseursnetwerk ingedeeld in 

5 regio’s en diverse categorieën, zodat de adviseur 

rechtstreeks in contact komt met geïnteresseerden 

uit zijn werkgebied. 

De volgende regio’s zĳ n beschikbaar:
• Midden Nederland

• Noord Nederland

• Oost Nederland

• West Nederland

• Zuid Nederland

 

En de volgende categorieën: 
• Aannemers

• Architecten

•  EPC-berekening en 

bouwbesluit toetsing

• Grondmechanica adviseurs

Tarieven per categorie:
1 regio: € 240,-- per jaar

2 regio’s: € 350,-- per jaar

3 of meer regio’s: € 125,- per regio per jaar

Meer weten?
Ga naar www.kavelteam.nl en laat uw gegevens achter of neem 

vrijblijvend contact op 0571 - 76 01 09.

Martinusweg 17  |  7391 AC Twello  |  0571 - 76 01 09 

06 - 46 76 72 99  |  info@kavelteam.nl  |  www.kavelteam.nl
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