De Federatie voor Interprofessionele Samenwerking inzake
Vastgoed welk een Publieke behandeling of benadering vereist vzw

FED-net

La Fédération pour la Collaboration Interprofessionnelle en matière
des Biens Immobiliers qui nécessitent une approche ou un traitement public asbl

® since 1998

Markt-, publicatie-, reik- bereik

Info FED-net >>

De kracht van FED-net zit hem in het Interprofessioneel samenwerken van
Vastgoedmakelaars, Notarissen, Landmeters, Architecten, Advocaten, Accoutancy, en alle andere Consulenten
die hun cliënten mogen en willen bijstaan bij de aankoop van een onroerend goed.

De kracht van FED-net is historisch bewezen door de behaalde Resulaten
… zie op www.FED-net.org de lijst van resultaten, behaalt sinds 1998.

FED-net zoekt zelf geen Kopers, en FED-net bemiddelt niet met Kopers*
FED-net zoekt Professionelen die Kopers in hun portefeuille hebben
en die zelf Kopers zoeken met hun eigen middelen … hun eigen vitrine en/of eigen website en/of eigen manier van zoeken
… dit maakt dat het de bereikbaarheid van FED-net uit nature ONBEPERKT is

*… FED-net heeft wel ook een e-mailbestand van vele geïnteresseerde-particulieren, aan wie FED-net informeert per mail
… maar als deze willen bezichtigen of een bod uitbrengen, dan moeten die beroep doen op
een Professioneel naar eigen vrije keuze, iemand die zij kennen en zelf vertrouwen (d.i. GRATIS)
… complete informatie vinden die ook in het FED-net-dossier, of krijgen die op de FED-net-Centrale 0477 65 70 87.

FED-net organiseert en controleert de Objectieve Verkoop … FED-net waakt over “de scheiding van belangen”

De Opdrachtgever blijft de leider van zijn aanbod.

Digitaal (e-mail e.a.) is de moment-opname* van het bereik door FED-net (*verandert permanent) is het volgende:

FED-net directe reikwijdte:

26.742

FED-net leden samengeteld
Bemiddelaars in de strikte zin:
Erkende Vastgoedmakelaars BIV leden en medewerkers BE

7.932

Erkende Vastgoedmakelaars NL FR LUX gericht naar België

2.786

Nog andere buitenlandse vastgoedbemiddelaars o.a. via www.FIABCI.be

4.802

Notarissen en medewerkers–bemiddelaars vastgoed

1.186

Advocaten en Juristen gespecialiseerd vastgoed

771

Landmeters en medewerkers–bemiddelaars vastgoed

1.953

Vastgoedprofessionelen en decisionmakers:
Aankoopcomité–commissarissen en anderen

42

Accountors (bedrijfsrevisoren, accountants, boekhouders met potentiële investeerders/kopers)

2.509
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Architecten en medewerkers, die vastgoed zoeken voor hun cliënten

2.418

Building Contractors (o.a. projectontwikkelaars)

1.334

Adviseurs van/en Investoren – vermogenden uit BE e.a., en geïnteresseerd in BE

120

Procuratie-houders e.a. dan voormelden die dagelijks praktiseren met vastgoed-adviezen

169

Real Estate research kleine/grootwarenhuizen

75

Relators uit financiële wereld

481

Universitaire alumni –met sleutelposities vastgoedbeleid

164

En ook nog:
Particulieren zoekende zelf ingeschreven voor info via www.FED-net.org

19.708

Nieuwsbrief

p.m.

Alle nog niet geregistreerde professionelen … worden ook door FED-net bericht

p.m.

Press directe release contacten

88

FED-net indirecte reikwijdte:
… en omdat bovenstaande professionele op hun beurt allemaal de FED-net aanbiedingen
verspreiden op hun eigen manieren naar hun zoekenden in portefeuille, en naar nieuw-zoekenden
die zij zoeken met hun middelen en op hun manier … is de reikwijdte van FED-net omzeggens
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